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Sn § 127

Ägarnämnd
Kristina Kjellgren, tf. avdelningschef, informerar om Varbergs Omsorgs
arbete gällande personal- och kompetensförsörjning samt avdelningens
systematiska kvalitetsarbete för egenkontroll.
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om pågående rekrytering av
avdelningschef till Varbergs Omsorg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0032

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

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0109

Information inför budget 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 29 maj 2012 en
information om förutsättningar och överväganden inför budget 2013.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni 2012
§ 109.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2011/0245

Ändring av intern kontrollplan år 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

de granskningsuppdrag som specifikt gällde arbetsmarknadsenheten
stryks från granskningslistan för den interna kontrollen 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden fattade i december 2011 beslut om intern kontrollplan för
2012. I planen ingick vissa granskningar specifikt rörande den för 2012
nytillkomna arbetsmarknadsenheten.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 29 maj 2012 att de
granskningsuppdrag som gällde arbetsmarknadsenheten bör tas bort, då
arbetsmarknadsenheten från den 30 april 2012 upphört.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 4 juni 2012 § 93.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Förvaltningschef
Avdelningschef Kvalitetsavdelningen
Avdelningschef Uppdragsavdelningen
Avdelningschef Ekonomi
Avdelningschef Varbergs Hälsofrämjande Tjänster
Avdelningschef Varbergs Omsorg
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden
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Sn § 131

Seniormässan
Mats Ericson, kommunikatör, redogör för en uppföljning av årets
seniormässa samt utvecklingsområden kopplat till kommande mässa.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2011/0131

Beslut från Socialstyrelsen
Beslut från Socialstyrelsen daterat 31 maj 2012 gällande förstärkt tillsyn av
kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning
avseende samverkan mellan Varbergs kommun och Region Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0106

Lokaler
för
sjuksköterskor,
sjukgymnast i Tvååker

arbetsterapeuter

och

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

hemställa hos kommunstyrelsen att förhyra lokaler på Fogdevägen 1
av Varbergs Bostads AB

-

det nya hyresavtalet mellan kommunstyrelsen och Varbergs Bostad
tecknas på 5 år

-

de ökade hyreskostnaderna ska tas inom socialnämndens befintliga
budgetram.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Inom Varbergs Hälsofrämjande tjänster finns det åtta sjuksköterskor, två
arbetsterapeuter och en sjukgymnast placerade i Tvååker. De har idag
lokaler på det vård- och omsorgsboendet på Fogdevägen 1 C som ska
byggas om. Förvaltningen har nu fått erbjudande av Varbergs Bostads AB
att förhyra andra lokaler i samma fastighet som tidigare används av
Närsjukvården. Hyreskostnaderna efter anpassning av de nya lokalerna
uppskattas till cirka 320 000 kronor/år.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 24 maj 2012 förslag till att
hyra lokaler på Fogdevägen 1 av Varbergs Bostads AB.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni 2012
§ 110.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2012/0085

Nybyggnation av lägenheter på Håsten
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

hemställa hos kommunstyrelsen att de för socialnämndens räkning
ska förhyra fem lägenheter av Varbergs Bostads AB avsedda för
bostäder för ensamkommande flyktingbarn.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förvaltningen har kontinuerliga samtal med Varbergs Bostads AB angående
förhyrning av lägenheter till socialnämndens olika målgrupper. Varbergs
Bostads AB vill samverka med kommunen kring det kommande
byggprojektet på Håsten Torg och erbjuder socialförvaltningen att hyra
lägenheter i fastigheten. De vill dessutom starta ett samarbetsprojekt med
fler förvaltningar för att skapa ett ”Medborgarcentrum” för alla. Lokalerna
kan möjliggöra verksamheter som exempelvis mötesplats för äldre, café,
kommun/samhällsinformation, studiecirklar, gym, privata service (fotvård,
frisör) och samhällslots för invandrare. Varbergs Bostad menar att detta
stärker Håsten som stadsdel och att det kan bli ett bättre fungerande
torg/centrum.
Socialförvaltningen ser positivt på hyra lägenheter till socialnämndens olika
målgrupper i planerad fastighet. Förvaltningen ser även en möjlighet att
samverka kring gemensamma lokaler.
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande, daterat den 22 maj 2012, redogjort för
ärendet och presenterat förslag till beslut.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni 2012
§ 111.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 135
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Dnr SN 2012/0097

Strategisk bebyggelse- och utvecklingsplan 2012-2016 förslag till yttrande
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 1 juni 2012 som
eget yttrande till planeringskontoret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Planeringskontoret, Varbergs kommun, har till socialnämnden för yttrande
översänt förslag till Strategisk bebyggelse- och utvecklingsplan 2012-2016,
med bilaga Tätortsöversikt med prioriterad utbyggnadsordning 2012-2016.
Översiktsplanen ligger till grund för den långsiktiga fysiska planeringen i
kommunen, och visar var bostäder och verksamheter kan byggas. Den
strategiska planen visar hur och när utbyggnad kan ske på ett hållbart sätt,
och innehåller förslag till principer för planförfrågningar, utveckling av
verksamhetsområden och markpolitik.
Enligt fastställda kommunala mål och inriktningar är ett prioriterat mål att
antalet nyproducerade bostäder ska öka. En blandad bebyggelse med
hyresrätter, bostadsrätter, ägandelägenheter och småhus ska eftersträvas.
Tillväxten ska huvudsakligen ske i stadsområdet och i kommunens
serviceorter eller i orter längs med regionala kollektivtrafikstråk. I centrala
lägen ska flerbostadshus prioriteras. Samtliga nytillkomna flerbostadshus
inom stadsområden ska ha full tillgänglighet. För att kunna tillgodose
framtidens bostadsbehov i hela kommunen innebär det att planen ska ge
möjlighet till byggande av 300-350 bostäder per år.
Kommunen har ett särskilt ansvar att planera och tillgodose bostadsbehovet
för äldre och funktionshindrade. När det är möjligt integreras dessa boenden
i det ordinarie bostadsbeståndet. I trygghetsboende för äldre ska finnas en
lokal för möjlighet till service och gemensam samvaro.
Tätortsöversikten visar var utbyggnad av bostäder ska ske de närmaste åren.
Översikten redovisar projekt där kommunen arbetar med att ta fram
planprogram eller detaljplan. Den totala projektvolymen är över 1 800
bostäder till år 2016.
Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande daterat 1 juni 2012. Enligt
den strategiska planen ska behovet av bostäder för äldre och
funktionshindrade beaktas i markanvisning. Även behov av bostäder för
andra målgrupper inom socialnämndens kompentensområden bör beaktas
vid den fortsatta bebyggelseplaneringen. Socialnämnden önskar få vara
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 135 forts.
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Dnr SN 2012/0097

delaktig i den fortsatta planeringen i respektive område för att belysa de
olika målgruppernas behov av bostäder.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni 2012
§ 112.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2011/0226

Komplettering till ansökan om bidrag från Kommunala
Handikapprådets referensgrupp för år 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

utbetala 15 950 kronor som bidrag till Kommunala Handikapprådets
referensgrupp för tiden 1 juli 2012 – 31 december 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunala Handikapprådets referensgrupp (KHR:s referensgrupp) ansökte
den 24 oktober 2011 om bidrag för verksamhetsåret 2012 om totalt 37 250
kronor. Bidragsberättigade kostnader var 30 250 kronor.
Socialnämnden beslutade den 23 november 2011 § 291 att utbetala 15 000
kronor i bidrag för tiden 1 januari – 30 juni 2012 samt att bidrag för
perioden 1 juli – 31 december 2012 beslutas av socialnämnden när
referensgruppen lämnat in bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse för
2011.
Den 20 april 2012 har KHR:s referensgrupp lämnat in en tilläggsbudget och
ansöker om 700 kr för ökade hyreskostnader under 2012. Referensgruppen
har även lämnat in bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse den 4 maj
2012.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 9 maj 2012 att resterande
belopp, 15 250 kronor, av tidigare godkända kostnader samt 700 kronor för
ökade hyreskostnader, totalt 15 950 kronor, utbetalas till KHR:s
referensgrupp för andra halvåret 2012.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 4 juni 2012 § 97.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunala Handikapprådets referensgrupp
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0080

Förfrågan angående samverkan vid "Peppar peppar...En dag
för seniorers säkerhet"
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

bevilja ansökan om 20 000
socialförvaltningens förslag

kronor

i

enlighet

med

- kostnaden belastar kvalitetsavdelningens befintliga budget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
FN:s internationella äldredag infaller den 1 oktober varje år. MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) uppmärksammar detta för
tredje året i rad genom kampanjdagen ”Peppar peppar… En dag för
seniorers säkerhet”. Kampanjen inriktar sig på att synliggöra risker i
vardagen och åtgärder för att förebygga olyckor och skador.
Pensionärsorganisationerna SPF, PRO, SPRF, SKPF och RPG i Varberg
önskar ett samarbete med socialförvaltningen för att anordna en
kunskapsdag denna dag. Förvaltningen ställer sig positiv till initiativet och
föreslår i tjänsteutlåtande daterat 21 maj 2012 att socialnämnden beviljar
ansökan om 20 000 kronor.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 4 juni 2012 § 99.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Pensionärsorganisationerna
Avdelningschef kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2011/0110

Statsbidrag - Lokala värdighetsgarantier 2012
Socialnämnden beslutade den 28 september 2011 § 241 att godkänna
inriktning av utvecklingsprojekt för införandet av lokala värdighetsgarantier
och att ansöka hos Socialstyrelsen om 477 900 kronor i prestationsersättning
för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar ärendets vidare handläggning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sn § 139

Måldiskussion
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

avsätta två halvdagar, den 4 september 2012 och den 5 september
2012, för diskussion om socialnämndens målformuleringar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar
kommande målformuleringsarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

förutsättningarna

för

Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0118

Samverkan gällande samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- uppdra åt arbets- och planeringsutskottet att fatta beslut i ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Den 1 december 2010 trädde den så kallade etableringsreformen i kraft.
Reformen syftar till att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet. Reformen innebär bland annat att kommunerna ska tillse
att nyanlända invandrare erbjuds så kallad samhällsorientering.
I Hallands län har kommunerna, sedan ett antal år tillbaka, haft ett visst
samarbete avseende flyktings- och introduktionsfrågor. Den 1 oktober 2011
startade projektet Utredning och samordning av samhällsorientering i
Hallands län. Då samhällsorienteringen i möjligaste mån ska ges på
modersmålet i kombination med att flyktingsmottagandet i de samverkande
kommunerna är relativt begränsat gjordes bedömningen i projektet att
ärendet lämpade sig för samverkan inom länet. Målsättningen har varit att
genom detta samarbete få till stånd en kostnadseffektivt och
kvalitetsmedveten organisering av samhällsorienteringen.
Projektgruppen i länet
lämpligast i nuvarande
upphandlingsansvarig
upphandlade tjänsten
kommunen.

har
läge
och
för

kommit fram till att det förfarande som är
är att Halmstad kommun åtar sig rollen som
att samverkande kommuner köper den
samma kostnad som den upphandlande

Förvaltningen instämmer i de ovanstående avvägningar som gjorts inom
projektgruppen och föreslår i tjänsteutlåtande daterat 6 juni 2012 att
socialnämnden ger Halmstad kommun fullmakt att begära in anbud
avseende upphandling av samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare och att ingå samverkansavtal med Halmstads kommun.
Vid sammanträdet meddelar förvaltningen att det återstår en del aspekter att
klarlägga innan ärendet kan slutbehandlas av socialnämnden.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni 2012
§ 113.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Sn Au
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Dnr SN 2012/0099

Familjerådgivning – uppdrag gällande framtagande av
förfrågningsunderlag
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.
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar en konkurrensutsättning av
familjerådgivningen i enlighet med lagen om valfrihetssystem.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr SN 2012/0088

Sysselsättning
för
personer
med
psykiska
funktionsnedsättningar – uppdrag gällande framtagande av
förfrågningsunderlag
Insatsen sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar
ges som ett bistånd till personer med psykiskt funktionsnedsättning under
65 år. Insatsen utförs idag av kommunens egenregi, Varbergs omsorg.
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar en konkurrensutsättning av
verksamheten i enlighet med lagen om valfrihetssystem.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2012/0114

Avtal mellan socialnämnden och Tornsvalan ekonomisk
förening
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

förlänga avtalet med Tornsvalan från och med 2013-07-01 till och
med 2018-06-30

- en översyn av befintligt avtal ska göras före det att avtalet löper ut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Tornsvalans ekonomiska förening erhåller föreningsbidrag från
socialnämnden avseende bidrag till drift av gruppboende med särskild
service i enskild regi. Verksamheten vid Tornsvalan består av fem bostäder
med särskild service till personer med funktionsnedsättning. Verksamheten
startades upp år 1999 och avtalet har förlängts fyra gånger.
Nuvarande avtal gäller under fem år från den 1 juli 2008. Senast ett år före
avtalstidens utgång skall parterna ta ställning till en eventuell fortsättning.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 31 maj 2012 att
socialnämnden förlänger avtalet med Tornsvalan och att en översyn av
befintligt avtal görs innan avtalet löper ut.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni 2012
§ 114.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2011/0048

Avtal enligt LOV - kundval A & A Hemtjänst i Halland AB
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

-

inte ingå fortsatt avtal efter den 1 augusti 2012 för kundval inom
hemtjänsten för A & A Hemtjänst i Halland AB då företaget inte
uppfyller de skall-krav som anges i avtalet för utförande av insatser
inom hemtjänsten i Varbergs kommun enligt lagen om valfrihet
avtalet upphör från och med den 1 augusti 2012.
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Ärendet
I samband med att lagen om valfrihet infördes år 2009 tecknades den
22 april 2009 § 133 avtal mellan socialnämnden och A & A Hemtjänst i
Halland AB avseende utförande av service- och omvårdnadsinsatser
inklusive delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser inom
hemtjänsten i hela Varbergs kommun utan kapacitetstak. Den 10 augusti
2009 begärde företaget begränsning i att erbjuda sina tjänster i enbart
område 8 och 9. Avtalet förlängdes den 27 april 2011 § 117 och avtalet
löper fram till och med den 31 december 2012.
Förvaltningen har vid samtliga genomförda kvalitetsrevisioner 2009, 2010
och 2011 påpekat brister gällande genomförandeplan och daglig
dokumentation. Vid en uppföljning av dokumentationen i mars månad 2012
fanns det fortfarande stora brister i dokumentationen vilket resulterade i att
förvaltningen genomförde en kvalitetsrevision under april och maj månad
2012. Vid revisionen framkom mycket stora brister gällande
genomförandeplan och daglig dokumentation.
Förvaltningen anser att företaget inte uppfyller de skall-krav som anges i
avtalet för kundval för utförande av insatser inom hemtjänsten i Varbergs
kommun enligt lagen om valfrihet.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 8 juni 2012 att avtalet med
A & A Hemtjänst i Halland AB upphör från och med den 1 augusti 2012.
Antecknas till protokollet att A & A Hemtjänst i Halland AB har i skrivelse
daterad 15 juni 2012 yttrat sig över förvaltningens förslag.
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Sn § 145

Framtidens hemsjukvård
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef, redogör för pågående
utvecklingsarbete i länet gällande ansvarsfördelning m.m. angående
utformandet av hemsjukvården.
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Meddelande
Dnr SN 2011/0130
Länsstyrelsen Hallands län – Beslut om statsbidrag för personligt ombud
Varbergs kommun år 2012
Dnr SN 2011/0126
Socialstyrelsen – Beslut om statsbidrag gällande omvårdnadslyftet 2012
Kommunala handikapprådet – Protokoll 2012-05-08
Kommunala pensionärsrådet – Protokoll 2012-05-09
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Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under maj
månad 2012 redovisas.
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 4 juni och
11 juni 2012
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 16 maj, 29 maj och 31
maj 2012
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2011/0032
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Ärendet
Lena Andersson (M) anmäler att hon har granskat två beslut i maj 2012 som
avser ansökan om sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL).
Granskaren har funnit besluten utan anmärkning.
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Val av granskningsärende till nästkommande sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
-

de fem första besluten i juni 2012 som gäller beviljat
försörjningsstöd med motiveringen arbetshinder – sociala skäl.
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Dnr SN 2012/0036

Beslut från Socialstyrelsen
Beslut från Socialstyrelsen daterat 12 juni 2012 gällande anmälan mot
Hemservice i Halland AB avseende missförhållande gentemot enskild.
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Fråga
ViviAnne Johansson (C) ställer fråga gällande planerat upplägg för aktuellt
budgetarbete.
Förvaltningschef Håkan Strömberg besvarar frågan.
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Daglig verksamhet enligt LSS vid ”Bondgården”, Nackhälle
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om pågående översyn av
avtal kopplat till daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service
för vissa funktionshindrade, vid ”Bondgården”, Nackhälle.
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