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Beslutande

Lena Andersson (M)
Inger Karlsson (S)
Erland Linjer (M)
Lenor Andersson (M)
Anne Tano (M) §§ 73-88, 90-96
Susanna Thunberg (C)
ViviAnne Johansson (C)
Ghada Meldhav (M)
Göran Ericsson (S)
Anders Friebe (S)
Maulo Rivera (S)
Therese Svensson-Stoltz (S)
Mats Anderson (MP)
Monica Nilsson (KD) § 89

Ersättare –
ej tjänstgörande

Monica Nilsson (KD) §§ 73-88, 90-96
Hans Wieslander (V)

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Lena Brosché, avdelningschef
Marie Berg, avdelningschef
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef
Kristina Kjellgren, tf avdelningschef §§ 73-76
Mats Ericson, kommunikatör
Lill Nilsson, personalföreträdare
Anita Johansson, sekreterare
Monika Walker, ekonom § 74
Marie Sundqvist, boendesekreterare §§ 79-80

Utses att justera

Susanna Thunberg (C)

Justeringens plats och
tid

Socialförvaltningen 30 april 2012

Sekreterare

Anita Johansson

Ordförande

Lena Andersson

Justerande

Susanna Thunberg
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

23 april 2012

Datum för anslags
uppsättande

2 maj 2012

Förvaringsplats för
protokoll

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Anita Johansson

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 73

Ny förvaltningschef
Lena Andersson (M), ordförande, hälsar Håkan Strömberg välkommen som
förvaltningschef och Kristina Kjellgren välkommen som tillförordnad
avdelningschef för Varbergs Omsorg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0032

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

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 75

Förändringar inom Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten
överfördes
från
kommunstyrelsen
till
socialnämnden
den
1
januari
2012.
Initialt
placerades
Arbetsmarknadsenheten (AME) direkt under förvaltningschefen.
Kristina Kjellgren, tillförordnad avdelningschef, informerar om att
förvaltningschefen efter samråd med fackliga organisationerna har fattat
följande beslut:
 att utse en projektansvarig som får i uppgift att hålla samman och
kvalitetssäkra hela förändringsprocessen av AME:s verksamheter
och integrationen av enheterna med befintliga verksamheter


att enheten Slussen integreras i enheten Försörjningsstöd inom
uppdragsavdelningen



att enheten för flyktingmottagning integreras med enheten Fenix
inom Varbergs Omsorg



att förvaltningen skyndsamt utreder och anpassar styrsystem
(innefattande resurstilldelningsmodell, avtal, överenskommelser)



att förvaltningen ska föreslå att socialnämnden ska ge förvaltningen i
uppdrag att utreda om det är möjligt/önskvärt med
konkurrensutsättning av AME:s verksamheter (LOU/LOV)



att direktupphandla externt konsultstöd för en processgenomgång av
Slussen och försörjningsenheten samt att konsultstödet även ska
innefatta en utveckling av tydlighet/affärsmässighet i den delen av
samhällsuppdraget som innehåller Slussens och försörjningsenhetens
verksamheter



Warbeco & SLHD, Skultanda och Futuro förs över till Centrum för
Arbetsrehabilitering inom Varbergs Omsorg.

De organisatoriska förändringarna kommer att ske den 1 maj 2012.
Kristina Kjellgren informerar dessutom om verksamheterna inom enheten
Centrum för Arbetsrehabilitering (CAR) inom Varbergs Omsorg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 76
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Dnr SN 2012/0073

Revisionsrapport avseende privata medel
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat hanteringen
av privata medel inom handikappomsorgen.
Granskningen visar att hanteringen av privata medel inte full ut bedrivs
ändamålsenligt och att den interna kontrollen är otillräcklig. Bedömningen
baseras huvudsakligen på följande iakttagelser:
 Det är oklart vilka riktlinjer rörande hantering av privata medel som
gäller. Den rutinbeskrivning som finns är inte känd i organisationen.
 En
strukturerad
uppföljning
och
utvärdering
av
kontanthantering/hantering av privata medel saknas. Den kontroll
som äger rum sker av personalen på eget initiativ.
Varbergs kommuns revisorer har noterat att ett arbete med att ta fram
enhetliga rutiner och riktlinjer har startat och uppges vara klart under våren
2012. Revisorerna önskar få del av dessa rutiner då de är fastställda av
socialnämnden.
Granskningen av PwC redovisas i revisionsrapport daterad mars 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2012/0005

Föreningsbidrag 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

bevilja föreningsbidrag enligt följande:
Driftsbidrag för perioden 2012-06-01 – 2013-05-31
Brottsofferjouren
14 000 kr
Föreningen Nattcafé
10 000 kr
KF länken
133 000 kr
Kvinnojouren
160 000 kr
LP-kontakten
25 000 kr
Länk 80
152 000 kr
RSMH
43 000 kr
Tvååkers Anhörigförening
6 000 kr
Varbergs Anhörigförening
16 000 kr
VVKÅ:s Anhörigförening
16 000 kr
Lokalbidrag för perioden 2012-06-01 – 2013-05-31
Brottsofferjouren
31 000 kr
Föreningen Nattcafé
28 000 kr
KF Länken
116 575 kr
Kvinnojouren
177 000 kr
LP-kontakten
57 000 kr
Länk 80
274 324 kr
RSMH
136 741 kr
Driftsbidrag för perioden 2012-06-01 – 2012-11-30
Nattvandrarna
5 000 kr

-

avslå Nattvandrarnas ansökan om driftsbidrag för perioden 2012-12-01
– 2013-05-31 då osäkerhet råder om föreningens verksamhet efter den
30 november 2012

-

avslå Håstenföreningens ansökan om projektbidrag då verksamheten
inte har en tydlig inriktning mot socialnämndens målgrupper.

Reservation
Inger Karlsson (S) anmäler muntlig reservation från Socialdemokraternas
ledamöter.
Mats Anderson (MP) anmäler muntlig reservation från Miljöpartiet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 77 (forts)
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Dnr SN 2012/0005

Yrkanden
Efter avslutad diskussion föreligger dels arbets- och planeringsutskottets
förslag dels yrkande från Inger Karlsson (S) om att socialnämnden ska
besluta enligt arbets- och planeringsutskottets förslag men med den
ändringen att Håstenföreningen ska beviljas bidrag med 10 000 kr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på arbets- och planeringsutskottets
förslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med arbets- och
planeringsutskottets förslag
Ordförande ställer därefter proposition på Inger Karlssons (S)
ändringsyrkande och finner att socialnämnden beslutar att avslå
ändringsyrkandet.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på Inger Karlssons (S) yrkande.
Nej-röst för bifall till Inger Karlssons (S) yrkande.
Socialnämnden beslutar att avslå Inger Karlssons (S) ändringsyrkande med
7 röster för och 6 emot.
Ja röstar Lena Andersson (M), Erland Linjer (M), Lenor Andersson (M),
Anne Tano (M), Susanna Thunberg (C), ViviAnne Johansson (C) och
Ghada Meldhav (M).
Nej röstar Inger Karlsson (S), Göran Ericsson (S), Anders Friebe (S), Maulo
Rivera (S), Therese Svensson-Stoltz (S) och Mats Anderson (MP).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Följande tolv föreningar har ansökt om föreningsbidrag från socialnämnden
för perioden 1 juni 2012 till och med 31 maj 2013: Brottsofferjouren,
Föreningen Nattcafé, Håstenföreningen, KF Länken, Kvinnojouren, LPkontakten, Länk-80, Nattvandrarna, RSMH, Tvååkers Anhörigförening,
Varbergs Anhörigförening och Värö, Veddige, Kungsäter och Åsklosters
(VVKÅ:s) Anhörigförening.
Enligt riktlinjerna ska föreningarna för att få bidrag komplettera
socialnämndens verksamhet eller på annat sätt vara till nytta inom
nämndens verksamhetsområde. Föreningarna ska verka i Varbergs kommun
och rikta verksamheten mot kommuninvånarna i Varberg.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden

Sn § 77 (forts)

9

Dnr SN 2012/0005

Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 26 mars 2012 förslag till
fördelning av föreningsbidrag. Förslaget innebär att tio föreningar
tillsammans beviljas driftsbidrag med 575 000 kronor och lokalbidrag med
820 640 kronor för perioden 1 juni 2012 till och med 31 maj 2013. En
förening beviljas driftsbidrag med 5 000 kronor för perioden 1 juni 2012 till
30 november 2012 och en förenings ansökan om projektbidrag avslås. Totalt
föreslås föreningsbidrag beviljas med 1 400 640 000 kronor.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2012
§ 62.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2012/0082

Överenskommelse
flyktingbarn

om

platser

för

ensamkommande

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

tillstyrka överenskommelsen mellan
Migrationsverket
samt
översända
kommunstyrelsen för beslut.

Varbergs kommun
överenskommelsen

och
till

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Varbergs kommun har för närvarande överenskommelse med
Migrationsverket om 6 platser för ensamkommande flyktingbarn, varav 3
asylplatser. För dessa platser erhåller Varbergs kommun från
Migrationsverket en schablonsumma om 1 900 kr per barn och dygn.
Flyktingboendet Fenix och tillhörande utslussningslägenheter har kapacitet
för att ta emot 11 barn. Detta är det antal som sedan 2011 också varit
inskrivna på Fenix. För de barn som gått utöver de 6 överenskomna har
socialförvaltningen fått ersättning från Migrationsverket för faktisk kostnad.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 12 april 2012 att den
nuvarande överenskommelsen på 6 platser ersätts av en överenskommelse
på 11 platser, för att bättre motsvara den faktiska insatsen. Antalet
asylsökande är detsamma. Detta medför ingen förändring av nuvarande
verksamhet på Fenix, skolgång eller lokaler.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 79
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Dnr SN 2012/0085

Lägenheter på Håsten
Marie Sundqvist, boendesekreterare, informerar om att Varbergs Bostads
AB (VBAB) planerar för nybyggnation av lägenheter på Håsten och att
VBAB önskar samarbete med socialnämnden inför planeringen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 80

Seniorlägenheter Fogdevägen 1, Tvååker
Marie Sundqvist, boendesekreterare, informerar om att Varbergs Bostads
AB har för avsikt att omvandla befintliga seniorlägenheter på Fogdevägen 1
i Tvååker till trygghetsboende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 81

Hemsjukvårdsavtal
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om pågående arbete med
framtagande av ett nytt hemsjukvårdsavtal för kommunerna i Halland och
Region Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 82
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Dnr SN 2011/0251

Riktlinjer för parboende i särskilt boende
Kommunfullmäktige beslutade 18 oktober 2011 § 159 att ge socialnämnden
i uppdrag att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som innebär
parboendegaranti, det vill säga att äldre par får bo tillsammans i särskilt
boende även då ena parten inte har eget omsorgsbehov.
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 83

Fråga om trygghetsboende
ViviAnne Johansson (C) ställer fråga om trygghetsboende och bovärdarna
på trygghetsboendena.
Fråga besvaras av Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2011/0074

Revidering av dokumenthanteringsplaner
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens förslag till revidering av dokumenthanteringsplaner
för de fem kärnprocesserna Barn och familj, Familjerätt,
Försörjningsstöd, Skuldrådgivning samt Tillstånd och tillsyn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förvaltningen
har
tagit
fram
förslag
till
revidering
av
dokumenthanteringsplanerna för de fem kärnområdena Barn och familj,
Familjerätt, Försörjningsstöd, Skuldrådgivning samt Tillstånd och tillsyn.
Förslaget redovisas i tjänsteutlåtande daterat 10 april 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 85
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Dnr SN 2011/0223

Yttrande över förslag till kostpolicy för Varbergs kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar att yttra sig till kommunstyrelsens arbetsutskott
enligt följande:
-

Socialnämnden vill först och främst påtala att det är centralt att
kostpolicyn utformas på ett sådant sätt att denna ger utrymme för att
inom nämndens ansvarsområde individuellt anpassa kosten till kundens
behov, för att exempelvis inom äldreomsorgen förebygga och motverka
undernäring eller risk för undernäring.
Vidare vill socialnämnden framföra att man inom nämndens
verksamhet idag inte erbjuder så kallad pedagogiska måltider. Som
alternativ till dessa måltider sitter personalen med i matsituationen och
är vid behov kunden behjälplig med kostintaget. Socialnämnden ser
inga skäl att ändra på nuvarande ordning och ställer sig därmed inte
bakom förslagets skrivningar gällande pedagogiska måltider.
I övrigt har socialnämnden inget att erinra mot förslaget till kostpolicy
för Varbergs kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden har fått förslag till kostpolicy för Varbergs kommun på
remiss i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 14
februari 2012.
Kostpolicyn avser all kost som tillagas i kommunens verksamheter samt
kost i upphandlad verksamhet. Genom policyn avser kommunen säkerställa
att förutsättningar skapas för goda matvanor, säkra livsmedel och god
matmiljö. Målsättningen i sammanhanget är att uppnå en bättre folkhälsa.
I tjänsteutlåtande daterat 28 mars 2012 framgår att förvaltningen anser det
angeläget att påtala att det är centralt att kostpolicyn utformas på ett sådant
sätt att denna ger utrymme för att individuellt anpassa kosten till kundens
behov.
Vad gäller servering av mat kopplat till hjälp i matsituationer begagnar sig
förvaltningen inte av så kallade pedagogiska måltider. Istället sitter personal
med i matsituationen och är vid behov kunden behjälplig med kostintaget.
Förvaltningen förordar fortsatt en sådan ordning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 86
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Dnr SN 2011/0121

Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande
missförhållanden samt risk för missförhållanden inom
socialtjänsten - lex Sarah
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

upphäva av socialnämnden, den 22 juni 2011, § 168, fastställda
riktlinjer för kommunal verksamhet i Varbergs kommun gällande
ärenden enligt lex Sarah-bestämmelserna
- upphäva av socialnämnden, den 22 juni 2011, § 168, fastställda
riktlinjer gällande mellan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet
och Socialnämnden i Varbergs kommun rörande ärenden enligt lex
Sarah-bestämmelserna
- anta bilagt förslag till riktlinjer för kommunal verksamhet i Varbergs
kommun gällande ärenden enligt lex Sarah-bestämmelserna
- anta bilagt förslag till riktlinjer gällande mellan yrkesmässigt
bedriven enskild verksamhet och Socialnämnden i Varbergs
kommun rörande ärenden enligt lex Sarah-bestämmelserna
- upphäva delegeringen till enhetschef för berörd verksamhet att
mottaga rapporter i kommunens egen verksamhet enligt 14 kap § 3
SoL
- upphäva delegeringen till enhetschef för berörd verksamhet att
mottaga rapporter i kommunens egen verksamhet enligt 24 b § LSS
- delegera till avdelningschef för berörd verksamhet att mottaga
rapporter i kommunens egen verksamhet enligt 14 kap § 3 SoL. Om
avdelningschef berörs av innehållet i rapporten delegeras rätten att
mottaga rapporten till förvaltningschef. Samma ordning gäller i de
fall som avdelningschefen, eller annan på motsvarande nivå i
organisationen, är den som fullgör rapporteringsskyldigheten
- delegera till avdelningschef för berörd verksamhet att mottaga
rapporter i kommunens egen verksamhet enligt 24 b § LSS. Om
avdelningschef berörs av innehållet i rapporten delegeras rätten att
mottaga rapporten till förvaltningschef. Samma ordning gäller i de
fall som avdelningschefen, eller annan på motsvarande nivå i
organisationen, är den som fullgör rapporteringsskyldigheten
- ovanstående beslut gäller från och med den 1 maj 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, och i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, i kraft. Samtidigt trädde Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah i kraft.
Bestämmelserna omfattar hela socialtjänsten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2011/0121

Socialnämnden beslutade den 22 juni 2011 § 168 att anta riktlinjer för den
kommunala verksamheten i Varbergs kommun gällande ärenden enligt lex
Sarah-bestämmelserna. Vid samma tillfälle beslutade nämnden anta
riktlinjer att gälla mellan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och
Socialnämnden i Varbergs kommun rörande ärenden enligt lex Sarahbestämmelserna. Riktlinjerna baserar sig på de nya bestämmelserna på
området.
I tjänsteutlåtande daterat 26 mars 2012 föreslår förvaltningen att
socialnämnden ska anta reviderade riktlinjer i ärendet. Riktlinjerna för den
kommunala verksamheten föreslås i huvudsak ändras för att minimera
risken för att jävssituationer uppstår. I övrigt föreslås de båda riktlinjerna att
i huvudsak revideras mer marginellt.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2012
§ 69.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef kvalitetsavdelningen
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Avdelningschef Varbergs Hälsofrämjande tjänster
Avdelningschef Varbergs Omsorg
Utvecklingsledare Ann-Louise Brolin, Irené Lundgren
Förvaltningsjurist
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0068

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

uppdra åt socialförvaltningen att införa och förvalta ett
ledningssystem för kvalitet som motsvarar kraven i Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har träffat en
överenskommelse för 2012 om utvecklingen av vården och omsorgen om de
mest sjuka äldre. Medel har avsatts ur statsbudgeten för ändamålet. För att
landsting och kommuner ska kunna ta del av dessa medel ska bland annat
huvudmännen ha fattat beslut om att införa ett ledningssystem för kvalitet
som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
Inom socialförvaltningen pågår, på initiativ av förvaltningsledningen, ett
arbete med att utveckla och implementera ett integrerat ledningssystem.
Målsättningen är att detta arbete ska leda fram till ett ledningssystem som
bland annat motsvarar kraven i ovan nämnda författning.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 28 mars 2012 att
socialnämnden beslutar att uppdra åt socialförvaltningen att införa och
förvalta ett ledningssystem för kvalitet som motsvarar kraven i
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2012
§ 70.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Avdelningschef kvalitetsavdelningen
Handläggaren
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Dnr SN 2012/0053

Överenskommelse mellan uppdragsavdelningen och Varbergs
Omsorg för utförande av sysselsättning för personer med
missbruks- och beroendeproblematik
Beslut
Socialnämnden besluta att
-

godkänna förslag till överenskommelse mellan uppdragsavdelningen
och avdelningen Varbergs Omsorg för utförande av sysselsättning
för personer med missbruks- och beroendeproblematik inom
socialförvaltningen

-

till Varbergs Omsorg fastställa ersättningen år 2012 för utförande av
sysselsättning
för
personer
med
missbruksoch
beroendeproblematik enligt förslag till överenskommelse daterad 14
mars 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Under 2011 infördes överenskommelser mellan uppdragsavdelningen och
interna utförare inom socialförvaltningen för att tydliggöra
ansvarsfördelning och uppdrag mellan beställare och utförare samt att
fastställa ersättningsnivån till utförarna.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 14 mars 2012 att
överenskommelse ingås mellan uppdragsavdelningen och Varbergs Omsorg
för utförande av sysselsättning för personer med missbruks- och
beroendeproblematik inom socialförvaltningen.
Förvaltningens förslag till överenskommelse redovisas som bilaga till
tjänsteutlåtande daterat 14 mars 2012. Överenskommelsen föreslås gälla
från och med 2012-05-01 till och med 2013-12-31. Därefter förlängs
överenskommelsen med ett år i taget.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2012
§ 71.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Enhetschef Kristina Hedlund, uppdragsavdelningen
Enhetschef Eva-Marie Netzén, uppdragsavdelningen
Handläggaren
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Dnr SN 2011/0270

Tilläggsavtal mellan arbetsmarknadsenheten och Klara i
Varberg
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till tilläggsavtal om platser för praktiskt
feriearbete, mellan Arbetsmarknadsenheten och Klara i Varberg.

Anne Tano (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Arbetsmarknadsenheten erbjuder och anvisar praktiskt feriearbete. Vissa
ungdomar måste ha enklare uppgifter och tillgång till ständig arbetsledning.
Klara i Varberg tar emot och erbjuder praktiskt feriearbete, och ansvarar för
arbetsledning, arbetsuppgifter och tillhandahåller erforderlig utrustning.
Klara i Varberg tar emot och erbjuder praktiskt feriearbete för maximalt 24
ungdomar under 9 veckor.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 30 mars 2012 att
socialnämnden ska teckna tilläggsavtal, om platser för praktiskt feriearbete,
med Klara i Varberg. Avtalet gäller från 2012-06-18 och till och med 201208-17. Förslag till tilläggsavtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtandet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2012
§ 72.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef Kristina Hedlund, uppdragsavdelningen
Avtalsutvecklare
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Sn § 90

Meddelande
Socialstyrelsen - Information om handläggning av överflyttningsärenden
Dnr SN 2011/0092
Svenska ESF-rådet – Ändring av beslut avseende stöd från Europeiska
socialfonden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 91

Utskick till socialnämnden
Anita Johansson, nämndsekreterare, informerar om att föredragningslistan
med bilagor, till socialnämnden, kommer att sändas till ledamöter och
ersättare i socialnämnden på tisdagen i veckan före sammanträdet, vilket
med normal postgång innebär att handlingarna når adressaten på onsdagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 92

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under mars
månad 2012 redovisas.
Protokoll från
10 april 2012.

arbets-

och

planeringsutskottets

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 4 april 2012.
Individärenden (pärmredovisning).
Övriga ärenden (manuell lista).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Ärendet
Ghada Meldhav (M) anmäler att hon har granskat de fem första besluten i
mars 2012 som gäller ansökan om bistånd i form av sysselsättning (psykisk
ohälsa).
Granskaren har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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27

Sn § 94

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

de fem första besluten i april 2012 som avser ansökan om
sysselsättning, för missbrukare, enligt socialtjänstlagen (SoL).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Enhetschef uppdragsavdelningen
Kansliet
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Datum

Varbergs kommun
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Sn § 95

Transporter inom förvaltningen
ViviAnne Johansson (C) ställer frågor om olika transporter inom
förvaltningen och om det finns miljömässiga rationaliseringsvinster att göra.
Förvaltningen återkommer med en rapport.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 96

Fråga om redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Anders Friebe (S) ställde på socialnämndens sammanträde den 14 december
2011 § 311 fråga om det systematiska arbetsmiljöarbetet både inom
förvaltningen och hos nämndens externa utförare.
På fråga från Anders Friebe (S) informerar Anita Johansson,
nämndsekreterare, om att redovisningen för pågående års arbetsmiljöarbete
håller på att sammanställas och kommer att redovisas för socialnämnden i
juni alternativt i augusti 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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