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Sn § 104

Ny chef för ekonomiavdelningen
Lena Andersson, ordförande, hälsar Ola Viestam välkommen som ny chef
för ekonomiavdelningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0032

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

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden
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Dnr SN 2012/0100

Tertialrapport 1 år 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens redovisning av det ekonomiska utfallet för
2012 års fyra första månader samt prognos för helåret 2012 inklusive
kommentarer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Samtliga nämnder/styrelser ska två gånger per år, förutom bokslutet, till
kommunstyrelsen lämna rapport om det ekonomiska läget. För det första
tertialet lämnas en summerad sammanställning över driftsredovisningen och
investeringsutfallet tillsammans med en helårsprognos.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 15 maj 2012 det
ekonomiska utfallet för socialnämndens verksamhet för det första tertialet
2012 inklusive prognos för helåret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0081

Nya rutiner och regler avseende
nämndernas resultat - remissvar

över-/underskott

i

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och överlämna
det till ekonomikontoret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
I samband med målarbetet har kommunstyrelsens ekonomikontor fått i
uppdrag att se över hanteringen av nämndernas över- och underskott i
samband med bokslut. En arbetsgrupp har sett över befintligt regelverk och
arbetat fram ett nytt förslag som har genomgått smärre justeringar efter
dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig och komma med synpunkter
på det framtagna förslaget rörande förändrad hantering av över-/underskott i
samband med årsbokslut.
I tjänsteutlåtande daterat 26 april 2012 redovisar förvaltningen förslag till
yttrande över förslaget om nya rutiner och regler avseende över-/underskott
i nämndernas resultat.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2012
§ 77.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0090

Egenavgifter för vuxna vid stöd- och hjälpinsatser
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

fastställa avgifter för kommunens akutboende och utredningsplatser i
enlighet med lagstiftningen och utifrån kommunens kostnader, för
närvarande 80 kronor per dygn. Avgiften ska årligen prövas och vid
behov justeras så att den följer regeringens föreskrifter. Avgiften ska
inte överstiga kommunens egna kostnader.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden hyr hela kvarteret Åkaren av serviceförvaltningen, inklusive
fyra akutlägenheter och fyra utredningsplatser. I akutlägenheterna bor
personer utan missbruksproblematik. De betalar en avgift på 60 kr per dygn.
På
utredningsplatserna
bor
personer
med
missbrukoch
beroendeproblematik. Sedan Getteröns behandlingscenter stängdes och
utredningsplatserna kom till har det inte tagits ut någon avgift för detta
boende.
Någon avgiftshöjning för boende i akutlägenheterna har inte gjorts de
senaste femton åren.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 25 april 2012 att
socialnämnden ska fastställa avgift för boende i akutlägenheterna och
utredningsplatserna.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2012
§ 78.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef Kristina Hedlund
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0087

Medlingsverksamhet
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna informationen om medlingsverksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
2006 gav kommunfullmäktige socialnämnden i uppdrag att initiera
medlingsverksamhet med start 2007.
Förvaltningen lämnar i tjänsteutlåtande daterat 20 april 2012 information
om medlingsverksamheten.
Sedan start 2007 har verksamheten fungerat väl och medlingen utförs av två
medlare inom Varbergs Omsorg, utbildade genom Brottsförebyggande
rådets regi. De rutiner för ärendegången som upparbetades vid start kvarstår.
Medlarna har kontinuerliga träffar med polisens ungdomsutredare.
Medlarna samarbetar främst med polis, frivård och socialtjänst och
samarbetet har genom åren fungerat bra. Förvaltningen ser inte någon
anledning till att förändra verksamheten.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2012
§ 80.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0089

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

ansöka om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens
arbete mot våld i nära relationer i enlighet med bilagt underlag i
tjänsteutlåtande daterat 25 april 2012

-

beslutet inte får verkställas förrän de fackliga förhandlingarna är
avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialstyrelsen kommer i år att fördela 70 miljoner kronor till kommuner för
att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som upplevt
våld samt våldsutövare. Aktuell ansökan avser medel för att förbättra
insatser för barn/unga som är föremål för utredning med anledning av
orosanmälan och där barnet antingen bevittnat våld eller utsatts för våld av
närstående.
Ansökan görs tillsammans med socialtjänsten i Falkenbergs kommun och
utvecklingsarbetet kommer att bedrivas gemensamt. Berörda verksamheter
i Varberg är handläggare inom Uppdragsavdelningens Barn och
familjeenheten
och
Vuxenenhet;
utredare,
ekonomihandläggare,
familjerättssekreterare, samt behandlingssekreterare inom Familjeresurs,
Varbergs Omsorg.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 25 april 2012 att
socialnämnden ska ansöka om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla
socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2012
§ 79.
Antecknas till protokollet att de fackliga förhandlingarna inte är avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Socialförvaltningen, Falkenbergs kommun
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 111

Förändrad lagstiftning - barns möjligheter att få vård
Anneli Westling, enhetschef, informerar om förändringar i Föräldrabalken
kap. 6 § 13a. Förändringen träder i kraft den 1 maj 2012 och gäller barns
möjligheter att få vård när barn har två vårdnadshavare som ej är överens
om vårdinsatser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 112
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Dnr SN 2012/0105

Verksamhethetsberättelse år 2011 för POSOM
Anneli Westling, enhetschef, informerar om verksamhetsberättelse år 2011
för POSOM (Psykiskt Och Socialt Omhändertagande) i Varbergs kommun.
Verksamhetsberättelsen redovisas i skrivelse daterad 9 december 2011.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Yttrande
identitet

12

Dnr SN 2012/0016

över

granskningsrapport

avseende

skyddad

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

yttra sig till Varbergs kommuns revisorer i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 april 2012

-

föreslå kommunstyrelsen att ta fram kommungemensamma rutiner
och anvisningar kring hantering avseende personer med skyddade
personuppgifter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Varbergs kommuns revisorer har i en granskningsrapport gjort
bedömningen att socialnämnden har en ändamålsenlig hantering kring
personer med skyddad identitet, men påpekar att det finns behov av att ta
fram rutiner för denna hantering.
I enlighet med revisorernas rekommendation föreslår förvaltningen i
tjänsteutlåtande daterat 13 april 2012 att socialnämnden föreslår att
kommunstyrelsen tar fram kommungemensamma rutiner och att
förvaltningen avvaktar med att ta fram förvaltningsspecifika rutiner till dess
att kommunstyrelsen återkommit i ärendet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2012
§ 81.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Varbergs kommuns revisorer
Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0052

Revisionsrapport
äldreomsorgen

avseende

personella

resurser

inom

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och överlämna
det till revisorerna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Varbergs kommun har granskat hur
socialnämnden säkerställer att personalnyttjandet inom äldreomsorgens
verksamheter hemtjänst och särskilda boenden kommer kunderna tillgodo.
Revisorernas bedömning är att nämnden med nuvarande kvalitetskrav för
särskilt boende och hemtjänst och riktlinjer för kvalitetsrevision inte
säkerställer att personalnyttjandet i verksamheterna bedrivs tillräckligt
ändamålsenligt och effektivt med hänsyn till kundernas behov. Revisorerna
vill ha nämndens svar om vidtagna och planerade åtgärder.
Förvaltningen redovisar förslag till yttrande i tjänsteutlåtande daterat 8 maj
2012.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 maj 2012
§ 88.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Varbergs kommuns revisorer
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0072

Förslag reviderade riktlinjer för kvalitetsrevision
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens
kvalitetsrevision

förslag

till

reviderade

riktlinjer

för

-

beslutet inte får verkställas förrän de fackliga förhandlingarna är
avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 25 februari 2009 § 36 om riktlinjer för
verksamhetsuppföljning/verksamhetstillsyn. Därefter har socialnämnden
beslutat om revidering av riktlinjer för kvalitetsrevision den 3 mars 2010
§ 52.
Kvalitetsavdelningen har tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för
kvalitetsrevision som redovisas i tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2012. De nya
riktlinjerna har sin utgångspunkt dels i förvaltningens erfarenheter från de
senaste årens kvalitetsrevisioner och bedömningen att formerna behöver
utvecklas, och dels är de en anpassning utifrån den nya författningen om
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller från 1 januari
2012.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 maj 2012
§ 89.
Antecknas till protokollet att de fackliga förhandlingarna inte är avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0063

Förslag till handelspolicy för Varbergs kommun - förslag till
yttrande
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 17 april 2012 som
eget yttrande till planeringskontoret.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Planeringskontoret, Varbergs kommun, har till socialnämnden för yttrande
översänt handelspolicy för Varbergs kommun.
I samband med att översiktplanen antogs 2010 aktualiserades frågan om den
framtida
handelsutvecklingen
i
Varbergs
kommun
och
en
detaljhandelsutredning genomfördes under 2011. Handelspolicyn syftar till
att ge handeln goda förutsättningar att utvecklas i takt med en ökad
befolkning och en ökad besöksnäring i kommunen.
Handeln i Varberg bör utvecklas och koncentreras till tre handelsområden:
stadskärnan och de två halvexterna lägena Lassabacka och Jonstaka. För alla
tre områdena tas utvecklingsplaner fram i samverkan med handelsaktörer
och fastighetsägare, och för centrum även med Marknad Varberg. Även
områdena Varberg Nord, Holmagärde och Västra Centrum kommer att
utvecklas med inslag av handel. Detaljhandel fokuseras till stadskärnan,
stadsdelscentrum och i kommunens tätorter.
Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande daterat 17 april 2012. Då det
i den fortsatta planeringen av handelsområdena kommer att prioriteras
handel i bottenvåningar, med en god tillgänglighet och även fortsatt
utveckling av stadsdelscentra och i kommunens tätorter har förvaltningen
ingen erinran mot förslaget.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2012
§ 83.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden
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Dnr SN 2012/0070

Översyn av kollektivtrafikens stadslinjenät - förslag till
yttrande
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 24 april 2012 som
eget yttrande till planeringskontoret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Planeringskontoret, Varbergs kommun, har till socialnämnden för yttrande
översänt översyn av kollektivtrafikens stadslinjenät.
För att öka andelen resor med kollektivtrafik har planeringskontoret
tillsammans med Hallandstrafiken och Nobina uppdrag att ta fram förslag
till helt nytt linjenät i stadstrafiken.
Förslaget till ny stadstrafik visar på att man ska koncentrera trafiken till två
huvudlinjer som i princip täcker in hela staden. En förutsättning för arbetet
med en ny linjetrafik har varit att trafiken ska kunna anpassas till
Öresundstrafiken.
Landsbygdstrafiken ska, genom något ändrade linjesträckningar, som
komplement hjälpa till att täcka upp i de områden som kommer att sakna
tätortstrafik. Även områdesbunden, tidtabellagd anropsstyrd trafik föreslås
för områden som kommer att sakna tätortstrafik.
Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande daterat 24 april 2012. Av
förslaget till yttrande framgår att förvaltningen inte har något att invända
mot förslaget till ny stadstrafik.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 maj 2012
§ 90.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2011/0006

Tillfällig utökning av sommarsäsong för serveringstider i
Varbergs kommuns lokala riktlinjer
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

tillfälligt utöka sommarsäsongen för serveringstid på restauranger
med serveringstillstånd till klockan 02.00 för perioden från och med
den 1 juni till och med den 31 augusti 2012

-

beslutet ska utvärderas och beaktas vid revideringen av kommunens
lokala riktlinjer för serveringstillstånd.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Varbergs kommuns lokala riktlinjer för serveringstillstånd antogs av
kommunfullmäktige 20 februari 1996 § 18. Riktlinjerna har reviderats vid
tre tillfällen, senast 20 mars 2007 § 48.
Med anledning av ny alkohollag (2010:1622) som trädde i kraft den
1 januari 2011 är riktlinjerna för närvarande under revidering. Nya riktlinjer
beräknas kunna träda i kraft den 1 januari 2013.
Varbergs Krögarförening verkar för att stärka Varbergs krogar och utveckla
den lokala restaurangbranschen. De har i brev daterat 10 april 2012 begärt
att sommarsäsongen, för utökad serveringstid till klockan 02.00, tillfälligt
ska utökas till perioden 1 juni – 31 augusti 2012.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 23 april 2012 att
socialnämnden ska besluta att tillfälligt utöka sommarsäsongen för
serveringstid från 15 juni – 15 augusti till 1 juni – 31 augusti 2012.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2012
§ 84.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-05-21
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Sn § 119

Lokalfrågor
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om framtagande av ny
lokalförsörjningsplan i Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-05-21
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Sn § 120

Meddelande
Dnr SN 2011/0227
Varbergs kommun - Strategi för energieffektivisering 2010-2020
Dnr SN 2011/0161
Kommunfullmäktige 2012-04-17 § 58 – Årsredovisning 2011
Dnr SN 2012/0050
Kommunfullmäktige 2012-04-17 § 59 – Ansvarsfrihet för 2011 års
förvaltning
Dnr SN 2012/0050
Kommunfullmäktige 2012-04-17 § 60 – Fonder och resultatöverföring 2011
Dnr SN 2011/0161
Kommunfullmäktige 2012-04-17 § 61 – Budgetöverföringar från 2011 till
2012
Dnr SN 2011/0171
Servicenämnden 2012-05-03 § 27 – Lokalanpassning av gruppbostad
Träslövsvägen 23 L
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Sammanträdesprotokoll
2012-05-21
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Ärendet
Anne Tano (M) och Anders Friebe (S) anmäler att de har granskat två beslut
i april 2012 som avser ansökan om sysselsättning, för missbrukare enligt
socialtjänstlagen (SoL).
Granskarna 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 maj 2012 som avser ansökan om
sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL).
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Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under april
månad 2012 redovisas.
Protokoll från arbets7 och 14 maj 2012.

och

planeringsutskottets

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 18 april och 2 maj 2012.
Individärenden (pärmredovisning).
Övriga ärenden (manuell lista).
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Flyttning mellan olika boendeformer
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar principfrågor för flyttning
mellan olika boendeformer.
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Sn § 125

Studiebesöken i verksamheterna och äldreriksdagen
Ledamöter och ersättare i socialnämnden lämnar muntliga rapporter om
studiebesök som gjorts i nämndens verksamheter samt om deltagande i
äldreriksdagen.
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Sn § 126

Avtackning
Nämndsekreterare Anita Johansson, som slutar inom förvaltningen den 31
maj 2012 avtackas av socialnämnden.
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