Sammanträdesprotokoll
2012-09-24

Varbergs kommun
Socialnämnden

Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 8.30-10.50

Beslutande

Lena Andersson (M)
Inger Karlsson (S)
Erland Linjer (M)
Lenor Andersson (M)
Anne Tano (M)
Susanna Thunberg (C)
ViviAnne Johansson (C)
Göran Ericsson (S)
Eivor Blomstrand (S)
Therese Svensson-Stoltz (S)
Mats Anderson (MP)
Ghada Meldhav (M)
Maulo Rivera (S)

Ersättare –
ej tjänstgörande

Anna-Karin Gustavsson (C)
Monica Nilsson (KD)
Hans Wieslander (V)

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Lena Brosché, avdelningschef §§ 187-206
Marie Berg, avdelningschef §§ 187-205
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef §§ 187-202
Ola Viestam, avdelningschef ekonomi §§ 187-196
Kristina Kjellgren, tf. avdelningschef §§ 186-190
Mats Ericson, kommunikatör §§ 187-202
Lars Ericsson, förvaltningsjurist § 197
Ann-Britt Jande, utvecklingsledare §§ 199-200
Christina Patriksson, avtalsutvecklare § 206
Kersti Arvidsson, sekreterare

Utses att justera

Erland Linjer (M)

Justeringens plats och
tid

Socialförvaltningen 27 september 2012

Sekreterare

Kersti Arvidsson

Ordförande

Lena Andersson

Justerande

Erland Linjer

Paragraf

1-23

186-206

Sammanträdesprotokoll
2012-09-24

Varbergs kommun
Socialnämnden

2

BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

24 september 2012

Datum för anslags
uppsättande

28 september 2012

Förvaringsplats för
protokoll

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Kersti Arvidsson

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-09-24

3

Sn § 186

Ägarnämnd
Kristina Kjellgren, tf. avdelningschef, informerar om utvecklingsfrågor inom
Varbergs Omsorg enligt följande:
- Metoden ”Supported employment” som kommer att användas inom
hela ”Centrum för Arbetsrehabilitering”,
- Avstämning av de verksamheter som kom till Varbergs omsorg från
arbetsmarknadsenheten (AME).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2012/0032

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

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0100

Delårsrapport och prognos tertial 2 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna socialförvaltningens delårsbokslut och tertialprognos efter
andra tertialet 2012

-

godkänna socialförvaltningens beskrivning av måluppfyllelse efter
andra tertialet 2012 avseende verksamhetsmål och effektmål

-

överlämna delårsbokslut, tertialprognos och måluppfyllelse efter
andra tertialet 2012 till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Prognos efter andra tertialet avseende förväntat resultat vid årets slut med
kommentarer samt kommentarer till verksamhetsmål och effektmål ska
överlämnas till kommunstyrelsen.
Förvaltningen redovisar delårsbokslut, tertialprognos och målkommentarer
efter andra tertialet 2012 i tjänsteutlåtande daterat 13 september 2012.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 17 september
2012 § 168.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0191

Socialnämndens strategiska mål 2013-2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till strategiska mål för socialnämndens verksamhet
2013- 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
I samband med framtagande av utvecklingsplan/budget 2013, fastställde
socialnämnden prioriterade utvecklingsområden samt även prioritering inom
dessa. Dessa områden har brutits ner till mål som förvaltningen ska arbeta
med åren 2013 – 2015. Socialnämnden har, i seminarieform, arbetat med
förslag till mål utifrån utvecklingsområdena.
Utifrån underlaget från seminariet har förvaltningen tagit fram förslag till
strategiska mål som presenteras i bilaga till tjänsteutlåtande daterat
7 september 2012. Förslaget är indelat i tre områden: Valfrihet och
kvalitetskonkurrens, Välfärdens kärna samt Kommunen som attraktiv
arbetsgivare, med målinriktning, målgrupp, aktivitet och mätetal.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 17 september
2012 § 169.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign
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Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2012/0047

Avtal
avseende
Håstensområdet

Integration

och

Samverkan

på

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

för sin del godkänna förslag till samverkansavtal rubricerat ”Avtal
avseende Integration och Samverkan på Håstensområdet mellan
Håstenföreningen, Varbergs Omsorg inom Socialförvaltningen i
Varbergs kommun, Varbergs Bostad AB och ABF Norra Halland”

-

avtalet gäller från och med 2012-10-01 och löper fram till och med
2013-02-28.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Håstenföreningen är en ideell social förening som består av olika företag
och organisationer som är verksamma på Håsten, vars syfte är att vara en
möjliggörare för att förbättra och underlätta integrationen på
bostadsområdet och att arbeta aktivt mot främlingsfientlighet.
Föreningen är också ett samordningsorgan för positiv utveckling på
Håstenområdet och vill göra området mer attraktivt att bo i. Föreningen
startar aktiviteter, evenemang och projekt enligt önskemål och behov
tillsammans med de boende på Håsten.
Förvaltningen redovisar förslag till samverkansavtal i tjänsteutlåtande
daterat 26 juli 2012. Avtalet reglerar samarbetet mellan Håstensföreningen,
Varbergs Omsorg inom Socialförvaltningen i Varbergs kommun, Varbergs
Bostad AB och ABF Norra Halland. Förvaltningen gör en bedömning att
samverkan mellan de berörda parterna bidrar till att förbättra och underlätta
integrationen i det aktuella området och därmed utgör en faktor för en
fortsatt positiv utveckling.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 september
2012 § 156.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Håstenföreningen
Varbergs Bostads AB
ABF Norra Halland
Avdelningschef Varbergs Omsorg
Avtalsutvecklaren
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0186

Ansökan till Samordningsförbundet i Halland avseende
medel till projektet: "Steget vidare"
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- återremittera ärendet för att utveckla ansökan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Projektet ”Steget vidare” riktar sig till arbetslösa ungdomar/unga vuxna och
bygger på metoden ”Supported Employment/Supported Education”.
Metoden innebär att ett helhetsgrepp tas runt varje 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, barn- och utbildningsnämnden, Region Halland och
socialnämnden.
Varbergs Omsorg ges i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med
projektansökan samt direktiv från projektets styrgrupp.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 29 augusti 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 10 september
2012 § 157 och beslutade att föreslå socialnämnden att för sin del godkänna
ansökan till Samordningsförbundet i Halland avseende medel till projektet:
”Steget vidare”, bifogad tjänsteutlåtande daterat 29 augusti 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren
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Dnr SN 2012/0185

Ansökan till Ungdomsstyrelsen gällande bidrag till
samverkansprojekt kring ungas inträde på arbetsmarknaden
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna ansökan till Ungdomsstyrelsen gällande bidrag till
kommunalt samverkansprojekt kring ungas inträde på
arbetsmarknaden, bifogad tjänsteutlåtande daterat 15 augusti 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Ungdomsstyrelsen har gett kommunerna möjlighet att ansöka om
ekonomiskt bidrag till kommunala samverkansprojekt kring ungas inträde
på arbetsmarknaden.
Förvaltningen vill starta ett samarbetsprojekt med barn- och
utbildningsförvaltningen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
Projektet innebär att en arbetsgrupp under 2013 kartlägger, inventerar och
ger förslag på samverkansmodeller för att fånga upp och möta målgruppen
ungdomar mellan 16 – 20 år som av olika anledningar inte vill/kan/har
förmåga att delta i ordinarie gymnasiestudier. Denna grupp ungdomar
riskerar att utvecklas ohälsosamt och få stora svårigheter att komma in på
arbetsmarknaden.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 15 augusti 2012 att
socialnämnden godkänner ansökan till Ungdomsstyrelsen gällande bidrag
till kommunalt samverkansprojekt kring ungas inträde på arbetsmarknaden.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 september
2012 § 158.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Prot. utdrag:
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Ungdomsstyrelsen
Handläggaren
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Dnr SN 2012/0190

Höjd egenavgift vid samtal hos familjerådgivningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa egenavgiften för
familjerådgivningssamtal till 200 kronor per samtal och familj.
Möjlighet att besluta om avgiftsbefrielse i enskilda fall skall finnas.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Egenavgiften för samtal på familjerådgivningen har varit oförändrat
100 kronor sedan 1995, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 22
november 1994. Vid jämförelse med ett flertal andra kommuner framgår att
de har högre egenavgift än Varbergs kommun.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 30 augusti en höjning av
avgiften till 200 kronor per samtal och att möjlighet att besluta om
avgiftsbefrielse i enskilda fall ska finnas.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 17 september
2012 § 170.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0120

Yttrande över motion från Erik Hellsborn (SD) om utredning
av kostnaden för kommunens avtal med Migrationsverket
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens yttrande, daterat 29 augusti 2012, så som
sitt eget och överlämna detta till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Erik Hellsborn (SD) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning för att räkna ut
kostnaden för kommunens avtal med Migrationsverket.
Socialnämnden har att yttra sig om kostnaderna i kommunens båda
överenskommelser.
Förvaltningen redovisar i tjänstutlåtande daterat 29 augusti 2012 förslag till
yttrande över motion från Erik Hellsborn (SD) om kostnaden för
kommunens avtal med Migrationsverket.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 september
2012 § 160.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0173

Uppföljning av avgiftsuttaget för verksamheten Tillstånd och
Tillsyn
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens uppföljning enligt tjänsteutlåtande daterat
21 augusti 2012 med bilaga och lägga den till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
På uppdrag av socialnämnden har tillståndsenheten på socialförvaltningens
uppdragsavdelning gjort en uppföljning av det totala avgiftsuttaget på
enheten i syfte att utreda om kommunallagens avgiftsprinciper följs för.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 21 augusti 2012
uppföljning av avgiftsuttaget på tillståndenheten. Uppföljningens visar att
samtliga tre lagstadgade avgiftsprinciper, självkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet upprätthålls avseende
tillstånd- och tillsynsarbetet enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om
handel med receptfria läkemedel i Varbergs kommun.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 september
2012 § 161.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0142

Planprogram för del av kv Svärdfisken - förslag till yttrande
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 4 september 2012
som eget yttrande till byggnadsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret, planenheten, Varbergs kommun, har till
socialnämnden för yttrande översänt samrådshandling till program för del av
kv Svärdfisken med flera, Varbergs kommun.
Programområdet är cirka 2,9 ha stort och ligger centralt i Varberg, utmed
Birger Svenssons väg, mellan järnvägsstationen och handelsområdet
Lassabacka. Inom området finns idag blandade verksamhetslokaler.
Planprogrammet syftar till att pröva lämpligheten och visa förutsättningarna
för en exploatering av området med bostäder och kommersiella lokaler.
Förslaget omfattar 160 lägenheter och 4 600 m2 kommersiella lokaler.
Bebyggelsen föreslås att utformas som en sluten kvarterstruktur, med
möjlighet till gröna innegårdar. De två nordligaste kvarteren av området
föreslås för bostäder i 3-6 våningar. Även kontorslokaler och handel i form
av närservice kan ingå. Kvarteren bör innehålla gröna gårdar med tillräcklig
plats för lek. I det södra kvarteret föreslås endast kontor i 3-6 våningar.
Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande i tjänsteutlåtande daterat
4 september 2012. Förvaltningen påpekar i yttrandet att det är viktigt att
området och bostäderna planeras utifrån ett barnperspektiv och med god
tillgänglighet även för personer med olika rörelse- och funktionshinder.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 17 september
2012 § 172.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Byggnadsnämnden
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2012/0170

Upphörande av avtal med den dagliga verksamheten
Bondgården
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

säga upp avtalet med förträdaren X X avseende den dagliga
verksamheten Bondgården med innebörden att avtalet inte ska
förlängas från den 1 juni 2013

-

ge förvaltningen i uppdrag att med stöd av lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling (LOU) upphandla denna typ av verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Den totala kostnaden för avtalet med X X avseende den dagliga
verksamheten Bondgården uppgår snart i den nivå för vilken ett avtals
ingående ska föregås av ett upphandlingsförfarande.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 27 augusti 2012 att avtalet
ska sägas upp och att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att med stöd
av LOU upphandla denna typ av verksamhet. Förvaltningen gör
bedömningen att denna verksamhet även fortsättningsvis ska finnas att tillgå
inom socialnämnden.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 september
2012 § 163.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign
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Handläggaren
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Dnr SN 2012/0155

Förändring av skolsocial verksamhet i samverkan med barnoch
utbildningsförvaltningen
och
kulturoch
fritidsförvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

från och med den 31 december 2012 avsluta sin del av verksamheten
Bidevind samt

-

tillsammans med övriga samverkande förvaltningar från och med
den 1 januari 2013 starta verksamheten Bäring, enligt
verksamhetsplan bifogad till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat
den 23 juli 2012.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Framtagen verksamhetsplan ligger till grund för ny verksamhet, en ny
skolsocial samarbetsorganisation, bestående av socialförvaltning, barn- och
utbildningsförvaltning samt kultur- och fritidsförvaltning. Planen formulerar
uppdrag och innehåll utifrån ett 6-21 års-perspektiv. Planen lägger också
grunden för den arbetsprocess som ska bidra till att barn och ungdomar i
Varberg får det stöd som de behöver i ett tidigt skede. För den nya
verksamheten utvecklas nya rutiner och riktlinjer. Förslag på nytt
verksamhetsnamn är Bäring. Verksamheten föreslås ersätta nuvarande
verksamhet, kallad Bidevind.
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande, daterat den 23 juli 2012, redogjort för
ärendet och presenterat förslag till beslut.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2012
§ 129.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Handläggaren
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Dnr SN 2012/0161

Uppdrag
gällande
arbetsmarknadsinsatser

konkurrensutsättning

av

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar att
konkurrensutsätta arbetsmarknadsinsatser enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV) eller lagen om offentlig upphandling (LOU).

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Arbetsmarknadsenheten (AME) överfördes den 1 januari 2012 från
kommunstyrelsen till socialnämnden.
Förvaltningen föreslår i tjänstutlåtande daterat 10 september 2012 att
nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar att
konkurrensutsätta arbetsmarknadsinsatser enligt LOV eller LOU.
De verksamheterna som är berörda av en eventuell konkurrensutsättning är
arbetsmarknadsinsatserna som utförs inom Centrum för arbetsrehabilitering
(CAR) i Varbergs omsorg.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 17 september
2012 § 173.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign
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Dnr SN 2012/0088

Sysselsättning
för
personer
med
psykiska
funktionsnedsättningar – uppdrag gällande framtagande av
förfrågningsunderlag
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag
enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), för upphandling av
insatsen
sysselsättning
för
personer
med
psykiskt
funktionsnedsättning.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Lena Andersson (M) yrkar att socialnämnden ska besluta enligt förvaltningens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lena Anderssons (M) yrkande och finner att
socialnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
______________________________________

Ärendet
Insatsen sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar
ges som ett bistånd till personer med psykiskt funktionsnedsättning under 65
år. Personen ska ha haft en långvarig kontakt med specialistpsykiatrin samt
inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Behovet ska inte kunna
tillgodoses av annat samhällsutbud.
Insatsen utförs idag av kommunens egenregi, Varbergs omsorg.
Socialnämnden beslutade den 27 augusti 2012 § 171 att återremittera
ärendet för komplettering av underlaget.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat den 4 juni 2012, reviderat
10 september 2012 att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett
förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), för
upphandling av insatsen sysselsättning för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 17 september
2012 § 174 och beslutade att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget
ställningstagande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-09-24
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Sn § 201

Meddelande
Dnr SN 2012/0113
Länsstyrelsen Hallands län: Beslut om medel till insatser för att motverka
hedersrelaterat våld och förtryck
Dnr SN 2012/0155
Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-27 § 106 – Bäring före detta
Bidevind
Dnr SN 2012/0262
Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-27 § 107 – Familjens Hus,
Träffpunkten
Kommunstyrelsen 2012-08-28 § 163: Önskemål om överflyttning av KHR
till kommunstyrelsen
Dnr SN 2011/0237
Kommunstyrelsen 2012-08-28 § 164: Kommunal handikappkonsulent i
Varberg
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-09-24
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Sn § 202

Sammanträdestider 2013
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar sammanträdestider för år 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
2012-09-24
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Ärendet
ViviAnne Johansson (C) och Maulo Rivera (S) anmäler att de har granskat
de fem första besluten i augusti 2012 som gäller beviljat försörjningsstöd
med motiveringen arbetshinder – sociala skäl.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-09-24
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Sn § 204

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under augusti
månad 2012 redovisas.
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets
10 september och 17 september 2012

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 22 augusti, 31 augusti,
5 september och 13 september 2012
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2011/0032
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-09-24

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 205

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

de fem första besluten i september 2012 som gäller ansökan om
sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-09-24

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2011/0108

Upphandling av vård och omsorg inom särskilt boende
äldreomsorgen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta anbud från Norlandia Care AB för tecknande av avtal avseende
drift av särskilt boende på Karl Nordströms väg 1, 9 A, 9 B och 15,
totalt 51 lägenheter för tiden 2013-03-01 – 2017-02-28 med
möjlighet till fyra års förlängning. Avtalet kan därmed gälla längst
till och med 2021-02-28.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 26 mars 2012 § 64 att begära in anbud
gällande drift av vård och omsorg för särskilt boenden inom äldreomsorgen
på Karl Nordströms väg 1, 9 A, 9 B och 15.
11 anbud har inkommit varav det från Norlandia Care AB uppfyller
samtliga krav och bedöms vara det mest fördelaktiga anbudet utifrån
kriterierna pris och kvalitet.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 30 augusti 2012 att anta
anbud från Norlandia Care AB för tecknande av avtal avseende drift av
särskilt boende på Karl Nordströms väg 1, 9 A, 9 B och 15.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 september
2012 § 167.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Anbudsgivande företag
Avdelningschef kvalitetsavdelningen
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

