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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 156
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Dnr SN 2012/0155

Fastställande av föredragningslistan
Ärende nummer 13, förändring av skolsocial verksamhet i samverkan med
barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, på
föredragningslistan utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 157
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Dnr SN 2012/0032

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

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 158
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Dnr SN 2012/0032

Månadsrapport juli 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna månadsrapporten

-

tabell 1.6 ”Ej verkställda beslut, rapportering 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 juli 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 159

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27
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Dnr SN 2012/0109

Utvecklingsplan/Budget 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

fastställa nämndens driftbudget
förändringar inför 2014 och 2015

för

2013

samt

redovisade

-

förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-08-09, kompletteras,
under rubriken förvaltningens överväganden, enligt följande:
”Boendefrågorna inom äldreomsorgen är alltid i fokus. Under senare
tid håller en ny boendeform på att introduceras, nämligen
trygghetsboende. Modellen innebär att de boende har egna
lägenheter men att det finns möjlighet till gemensamma måltider och
samvaro. Förvaltningen anser att det är viktigt att kommunen aktivt
verkar för att både Varbergs Bostad och privata byggherrar får
möjlighet att uppföra ytterligare trygghetsboende för äldre. Eftersom
socialnämnden bidrar med viss personalkostnad och viss kostnad för
gemensamhetsutrymmena är det självklart för nämnden att
planeringen av trygghetsbostäderna sker i samråd med
socialnämnden”

-

till kommunstyrelsen översända förvaltningens förslag till
investeringsbudget/investeringsplan för åren 2013-2017 med en
utökning om 10 mnkr 2016 och 4,5 mnkr 2017 för nytt boende för
personer med psykiska funktionshinder

-

fastställa presenterade utvecklingsområden samt prioritering av
dessa

-

beslutet inte får verkställas förrän de fackliga förhandlingarna är
avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
ViviAnne Johansson (C), yrkar med instämmande av Erland Linjer (M),
Göran Ericsson (S) samt Lena Persson (FP) bifall till arbets- och
planeringsutskottets förslag med följande tillägg:
-

Justerandes sign

budgetskrivelsen, daterad 2012-08-09, som antagits av arbets- och
planeringsutskottet 2012-08-20 § 143 kompletteras i enlighet med
förvaltningens förslag 2012-08-24 enligt följande; ”Boendefrågorna
inom äldreomsorgen är alltid i fokus. Under senare tid håller en ny
boendeform på att introduceras, nämligen trygghetsboende.
Modellen innebär att de boende har egna lägenheter men att det finns
möjlighet till gemensamma måltider och samvaro. Förvaltningen
anser att det är viktigt att kommunen aktivt verkar för att både
Varbergs Bostad och privata byggherrar får möjlighet att uppföra
Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 159 forts.

-
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Dnr SN 2012/0109

ytterligare trygghetsboende för äldre. Eftersom socialnämnden bidrar
med
viss
personalkostnad
och
viss
kostnad
för
gemensamhetsutrymmena är det självklart för nämnden att
planeringen av trygghetsbostäderna sker i samråd med
socialnämnden”
förslaget till investeringsbudget utökas med 10 mnkr 2016 och 4,5
mnkr 2017 för nytt boende för personer med psykiska
funktionshinder.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ViviAnne Johanssons (C) yrkande och
finner att socialnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förvaltningen har utifrån kommunstyrelsens anvisningar tagit fram ett
förslag till budget/utvecklingsplan för socialnämndens verksamhet 2013
samt preliminär budgetram för 2013-2014 samt plan för 2015.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2012
§ 143.
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat 2012-08-24 föreslagit att
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-08-09, kompletteras under
rubriken förvaltningens överväganden, enligt följande:
”Boendefrågorna inom äldreomsorgen är alltid i fokus. Under senare tid
håller en ny boendeform på att introduceras, nämligen trygghetsboende.
Modellen innebär att de boende har egna lägenheter men att det finns
möjlighet till gemensamma måltider och samvaro. Förvaltningen anser att
det är viktigt att kommunen aktivt verkar för att både Varbergs Bostad och
privata byggherrar får möjlighet att uppföra ytterligare trygghetsboende för
äldre. Eftersom socialnämnden bidrar med viss personalkostnad och viss
kostnad för gemensamhetsutrymmena är det själklart för nämnden att
planeringen av trygghetsbostäderna sker i samråd med socialnämnden.”
Antecknas till protokollet att de fackliga förhandlingarna inte är avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Avdelningschef ekonomi
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 160

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27
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Dnr SN 2012/0171

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2011
Rapport angående socialförvaltningens arbetsmiljöarbete 2011 redovisas.
Susanna Casserdahl, personalsekreterare, personalstrategiska avdelningen
informerar om rapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 161

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27
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Dnr SN 2012/0172

Uppföljning av jämställdhetsplan 2010-2012
Elly Mahani, personalsekreterare, personalstrategiska avdelningen,
informerar om uppföljning av förvaltningens jämställdhetsplan 2010-2012
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 162

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27
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Dnr SN 2012/0048

Beslut från Socialstyrelsen - Tillsyn av Fenix HVB
Beslut från Socialstyrelsen daterat 27 juni 2012 gällande tillsyn av Fenix
HVB enligt 13 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 163

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27
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Dnr SN 2012/0181

Information angående lex Sarah
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om rapport enligt lex Sarah.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 164
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Dnr SN 2012/0168

Patientsäkerhetsberättelse 2011
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förslag till Patientsäkerhetsberättelse för 2011.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) trädde i kraft den 1 januari 2011. Den
nya lagen ställer omfattande krav på verksamheter som bedriver hälso- och
sjukvård att kvalitetssäkra och redovisa det systematiskt utförda
patientsäkerhetsarbetet ifrån föregående år. Vårdgivaren ska, i en
patientsäkerhetsberättelse, beskriva hur verksamheten har arbetat med att
förebygga vårdskador och utreda händelser som medfört eller hade kunnat
medföra en vårdskada. Beskrivningen ska också omfatta hur man arbetar
med att engagera patienter och närstående i patientsäkerhetsarbetet.
Förvaltningen har arbetat fram patientsäkerhetsberättelsen för 2011, för
verksamhet inom hälso-och sjukvård enligt SFS 2010:659 och SOSFS
2011:9. Patientsäkerhetsberättelsen syftar till att säkerställa vilket
patientsäkerhetsarbete som bedrivits och vilka åtgärder som har vidtagits för
att öka patientsäkerheten.
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat den 14 augusti 2012 föreslagit
att socialnämnden godkänner förslag till Patientsäkerhetsberättelse.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2012
§ 148.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Varbergs Hälsofrämjande Tjänster
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 165

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27
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Dnr SN 2011/0278

Nulägesbeskrivning framtidens hemsjukvård
Förvaltningen har i skrivelse daterat 17 augusti 2012, ”Kartläggning av
nuläget” beskrivit nuvarande situation när det gäller hemsjukvården.
Skrivelsen har tagits fram som underlag till det regiongemensamma
projektet angående framtidens hemsjukvård.
Anna Nielsen,
verksamhetsutvecklare, informerar om kartläggningen.
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om processtegen i projektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 166
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Dnr SN 2011/0262

Samverkansavtal Familjens Hus Träffpunkten
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna föreliggande avtal mellan socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen
och
Region
Halland,
bifogad
tjänsteutlåtande daterad den 21 juni 2012

-

beslutet inte får verkställas förrän de fackliga förhandlingarna är
avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Familjens Hus är en mötesplats för barnfamiljer på Håstens
bostadsområde och/eller barnfamiljer som är listade på Region Halland
närsjukvården vårdcentralen Håsten. I Familjens Hus samverkar tre
förvaltningar för att erbjuda stöd till barnfamiljer och med syfte att vara
hälsofrämjande, stödjande, generell och tidigt förebyggande.
Avtalet gäller familjer med barn i åldrarna 0-6 år som är boende på
Håsten och/eller listade på vårdcentralen Håsten.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat den 21 juni 2012 att
socialnämnden godkänner avtalet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2012
§ 145.
Antecknas till protokollet att de fackliga förhandlingarna inte är avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Barn- och utbildningsförvaltningen
Region Halland
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 167
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Dnr SN 2012/0113

Ansökan om medel till förebyggande insatser gällande våld
och förtryck i hederns namn 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna ansökan till Länsstyrelsen i Hallands län om medel för att
utveckla insatser som motverkar våld och förtryck i hederns namn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Regeringen har avsatt sammanlagt 30 miljoner kronor för år 2012 till
Länsstyrelserna för att främja och lämna stöd till insatser för att motverka
våld och förtryck i hederns namn. Länsstyrelsen i Halland har tilldelats
totalt 210 000 kronor för detta ändamål.
Medlen beviljas med högst halva kostnaden för insatser som utförs av en
myndighet eller kommun. Ansökan ska avse en period på 12 månader med
start senast den 31 december 2012.
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en del av det generella
arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor och verksamheten ska i
möjligaste mån samordnas med det generella arbetet.
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat den 7 augusti 2012 föreslagit
socialnämnden att godkänna ansökan till Länsstyrelsen i Hallands län om
medel för att utveckla insatser som motverkar våld och förtryck i hederns
namn.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2012
§ 146.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Länsstyrelsen i Hallands län
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 168
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Dnr SN 2012/0150

Barn i Föräldrars Fokus - BIFF
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

tillstyrka att förvaltningen anordnar föräldrautbildning enligt BIFF
metoden

-

utbildningen BIFF erbjuds antingen som bistånd eller som en öppen
insats

-

verksamheten bedrivs i egen regi av Varbergs Omsorg som en del av
övrig föräldragruppsverksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn i föräldrars fokus, BIFF, är en gruppverksamhet riktad mot föräldrar
som befinner sig i konflikt. BIFF är en metod som är framtagen av Rädda
Barnen tillsammans med Södertälje kommun. Metoden ger föräldrar
möjlighet att tillsammans med andra föräldrar och erfarna gruppledare,
reflektera över sitt föräldraskap och få utbildning.
Socialstyrelsens granskning av den forskning som finns visar att det finns
visst stöd för att föräldragrupper har en positiv effekt. Den utvärdering som
är gjord av metoden BIFF visar på ett positivt resultat.
Många barn i Varberg är berörda av och far illa av sina föräldrars konflikter.
Genom barngruppsverksamheten ”skilda världar” ges barn i Varberg idag
möjlighet att få stöd och hjälp. Genom en föräldrautbildning kan barnfokus
ytterligare stärkas för barn med föräldrar i familjerättslig konflikt.
I föräldragruppverksamheter som idag bedrivs i kommunen finns erfarenhet
och kompetens för arbete med målgruppen.
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2012, redogjort för
ärendet och presenterat förslag till beslut.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2012
§ 128.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 169
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Dnr SN 2012/0136

Lokaler Hjälpmedelsservice
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

hemställa hos kommunstyrelsen att förhyra en lokal på Kardanvägen
15 för socialnämndens räkning

-

hyreskontraktet tecknas på 5 år med ett års förlängning

-

de ökade hyreskostnaderna ska tas inom socialnämndens befintliga
budgetram

-

beslutet inte får verkställas förrän de fackliga förhandlingarna är
avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Varbergs kommun har en intern hjälpmedelsverksamhet som utgör en bas
för förskrivning av medicintekniska hjälpmedel. Hjälpmedelservice uppdrag
är att ansvara för inköp, lagerhållning, rekonditionering, avhjälpande
underhåll, transporter av skrymmande hjälpmedel till kunder.
Nuvarande lokaler på Kardanen inklusive ett närförråd på Träslövsvägen 27
(Östergården) har brister som gör att det är svårt att leva upp till ställda krav
utifrån patientsäkerheten. Förvaltningen gör bedömningen att en bättre
anpassad lokal ska hyras in för Hjälpmedelservice räkning.
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti 2012, reviderat
23 augusti 2012 redogjort för ärendet samt presenterat förslag till beslut.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2012
§ 147.
Antecknas till protokollet att de fackliga förhandlingarna inte är avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 170

18

Dnr SN 2011/0269

Ändringar
av
ekonomiska
förutsättningar
bidragsgivande till Varbergs föreningsråd

och

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda de ekonomiska
ersättningarna som utgår till Varbergs Föreningsråd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 1 februari 2012 att ingå avtal mellan Varbergs
Föreningsråd och Arbetsmarknadsenheten. Avtalet gäller under perioden
2012-01-01 till 2012-12-31, med en uppsägningstid på tre månader.
I avtalet är den ekonomiska ersättningen till Varbergs Föreningsråd
4 500 000 SEK för år 2012, ersättningen utgår i förskott med 375 000 SEK
per månad.
Förvaltningen anser att ersättningarna till Varbergs Föreningsråd bör utredas
inför kommande avtalsperiod.
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat den 18 juni 2012 föreslagit att
socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda de ekonomiska
ersättningarna som utgår till Varbergs Föreningsråd.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2012
§ 149.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 171
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Dnr SN 2012/0088

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

återemittera ärendet för komplettering av underlaget.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Göran Ericsson (S) yrkar att socialnämnden ska återremittera ärendet för
komplettering av underlaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att socialnämnden beslutar att återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat den 4 juni 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 13 augusti 2012
§ 137.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2012/0099

Familjerådgivning – 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
familjerådgivning.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Lena Andersson (M) yrkar i enlighet med arbets- och planeringsutskottets
förslag att socialnämnden ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram ett förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), för
upphandling av familjerådgivning.
Göran Ericsson (S) yrkar avslag på Lena Anderssons (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
socialnämnden beslutar i enlighet med Lena Anderssons (M) yrkande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Familjerådgivning utförs idag av kommunens egenregi, Varbergs omsorg.
Familjerådgivningen är en icke biståndsbedömd verksamhet som vänder sig
till personer som vill förbättra sina relationer till närstående.
Att upphandla familjerådgivning enligt LOV ger en ökad konkurrens och en
större valfrihet för berörda kunder. Genom att möjliggöra för fler utförare
kan det bli ett större och mer varierat utbud för kunderna att välja mellan.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat den 4 juni 2012 att
förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag enligt lagen
om valfrihetssystem (LOV), för upphandling av familjerådgivning.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2012
§ 136.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Förvaltningschef
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef Anneli Westling
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 173
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Dnr SN 2012/0116

Statsbidrag - Ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i
värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser och för
att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra ytterligare insatser för att
stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. Varbergs
kommun har tilldelats 295 937 kronor, vilket ansökan avser.
Statsbidraget avser utbildning till värdegrundsledare och utbildning till
personal som har funktion för ett sammanhållet ansvar för sociala frågor.
Satsningen pågår under 2012 - 2014.
Förvaltningens bedömning är att genom ansökan om medel kunna ge
möjlighet till verksamheterna inom äldreomsorgen att skapa förutsättningar
för ett lyckat förändringsarbete.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat den 18 juli att
socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser
och för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2012
§ 134.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Socialstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 174
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Dnr SN 2011/0110

Statsbidrag - utforma Lokala värdighetsgarantier år 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna ansökan om statsbidrag för att implementera lokala
värdighetsgarantier/kvalitetsdeklarationer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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.
För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad
de kan förvänta sig av kommunernas äldreomsorg kan kommunerna införa
lokala värdighetsgarantier. I Varbergs kommun pågår arbetet med att ta
fram lokala värdighetsgarantier/kvalitetsdeklarationer.
Socialstyrelsen har tagit fram material som skall användas för vägledning i
arbetet, ”Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas”.
För att fortsätta stimulera kommunerna att införa lokala värdighetsgarantier
inom äldreomsorgen ska Socialstyrelsen under 2012 utbetala 98,5 miljoner
kronor till de kommuner som antingen utformar minst tre
värdighetsgarantier eller tidigare inte ansökt om eller beviljats medel för
lokala värdighetsgarantier.
Varbergs kommun har möjlighet att få 682 963 kronor, för implementering
av lokala värdighetsgarantier/kvalitetsdeklarationer. Ansökan gäller för år
2012-2013.
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat den 18 juli 2012 redogjort för
ärendet och presenterat förslag till beslut.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2012
§ 133.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Socialstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2012/0138

Deltagande i nätverket kvalitetssäkrad välfärd med fokus på
de äldre
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

delta i nätverket Kvalitetssäkrad välfärd med fokus på de äldre

-

utse socialnämndens ordförande samt vice ordförande och
avdelningschef Uppdragsavdelning samt Kvalitetsavdelning som
styrgrupp för det lokala arbetet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en landsomfattande
satsning på ”Kvalitetssäkrad välfärd med fokus på de äldre”. Målet är att
enskilda kommuner och landsting/regioner ska utveckla system, rutiner och
arbetssätt, för att kvalitetssäkra de tjänster som utförs oberoende av vem
som är leverantör. Förvaltningen föreslår att kommunen deltar i ett lokalt
nätverk då det stämmer väl överens med pågående utvecklingsarbete för att
ta fram nya metoder för kvalitetsrevision inom äldreområdet och för
kvalitetssäkring och användning av verksamhetsstatistik /kvalitetsnyckeltal.
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat den 6 juli 2012, redogjort för
ärendet och presenterat förslag till beslut.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2012
§ 132.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Avdelningschef kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27
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Sn § 176

Meddelande
Dnr SN 2012/0128
Kommunstyrelsen 2012-05-29 § 102 - Kommunprognos 2011-2020 samt
utblick 2030
Dnr SN 2011/0172
Kommunstyrelsen 2012-06-26 § 124 - Byggnation av gruppbostad enligt
LSS på Gasellen 3
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27
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Sn § 177

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under juni och
juli månad 2012 redovisas.
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 13 augusti
och 20 augusti 2012
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 13 juni, 27 juni, 11 juli,
23 juli, 25 juli, 8 augusti och 15 augusti 2012
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2011/0032
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 178

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Ärendet
Lena Persson (FP) och Göran Ericsson (S) anmäler att de har granskat de
fem första besluten i juni 2012 som gäller beviljat försörjningsstöd med
motiveringen arbetshinder – sociala skäl.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 179

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

de fem första besluten i augusti 2012 som gäller beviljat
försörjningsstöd med motiveringen arbetshinder – sociala skäl.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 180

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27
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Dnr SN 2012/0006

Beslut från Socialstyrelsen
Beslut från Socialstyrelsen daterat 13 juni 2012 gällande klagomål från
enskild.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 181

Sammanträdesprotokoll
2012-08-27
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Dnr SN 2011/0108

Upphandling Apelviken
Christina Patriksson, avtalsutvecklare, informerar om upphandling av
särskilt boende i Apelviken.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

