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Dnr SN 2012/0050

Socialnämndens årsredovisning 2011
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna socialförvaltningens årsredovisning för år 2011 daterad
6 mars 2012, reviderad 19 mars 2012 samt att överlämna
verksamhetsberättelser och måldokument till kommunstyrelsen.

Ärendet
Förvaltningen redovisar förslag till socialnämndens årsredovisning för år
2011.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2012
§ 50 och beslutade att med redaktionella ändringar föreslå socialnämnden
besluta att godkänna socialförvaltningens årsredovisning för år 2011.
Antecknas till protokollet att årsredovisningen därefter har reviderats
19 mars 2012.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 48
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Dnr SN 2011/0027

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

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26

5

Sn § 49

Rapport om kvalitetsarbetet
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om att verksamheternas arbete
med det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att redovisas vid
kvalitetsavdelningens uppföljningar av avtal och överenskommelser mellan
uppdragsavdelningen och externa utförare respektive uppdragsavdelningen
och Varbergs Omsorg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 50

Revisionsrapport
äldreomsorgen
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Dnr SN 2012/0052

avseende

personella

resurser

inom

Varbergs kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att granska hur
socialnämnden säkerställer att personalnyttjandet inom äldreomsorgens
verksamheter kommer brukarna tillgodo.
Granskningen redovisas i revisionsrapport Personella resurser inom
äldreomsorgen, daterad januari-mars 2012. Granskningen visar
sammanfattningsvis att nämnden, med nuvarande riktlinjer för
kvalitetsrevisioner och kvalitetskrav för särskilt boende och hemtjänst, inte
säkerställt att personalnyttjandet i verksamheterna bedrivs tillräckligt
ändamålsenligt och effektivt med hänsyn till kundernas behov.
Revisorerna har noterat att det har påbörjats ett utvecklingsarbete i syfte att
förbättra nämndens uppföljning av äldreomsorgens verksamheter. Svar om
vidtagna/planerade åtgärder till revisorerna önskas senast 30 maj 2012.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2012
§ 54 och beslutat att rapporten ska redovisas för socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 51

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26
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Dnr SN 2011/0260

Beslut från Socialstyrelsen
Beslut från Socialstyrelsen, daterat 5 mars 2012 avseende klagomål
angående bristande omvårdnad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 52

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26
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Dnr SN 2012/0044

Information om tillsyn från Socialstyrelsen
Socialstyrelsen informerar i skrivelse daterad 23 februari 2012 om att
Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen ska göra en nationell tillsyn
avseende vården och omsorgen av äldre personer. I skrivelse framgår att
Socialstyrelsen kommer att göra en inspektion i Varberg den 28-29 mars
2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 53
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Dnr SN 2012/0018

Uppföljning och utvärdering av kundvalssystemet Fritt val
till särskilt boende
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna uppföljning och utvärdering av kundvalssystemet Fritt val
till särskilt boende.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 1 september 2010 § 184 att införa
kundvalssystemet Fritt val till särskilt boende. Nämnden beslutade även att
en uppföljning och utvärdering av kundvalssystemet Fritt val till särskilt
boende skulle ske ett år efter införandet.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 23 januari 2012
uppföljning och utvärdering av kundvalssystemet Fritt val till särskilt
boende. De flesta som fått bifall till särskilt boende har fått sitt val
tillgodosett inom rimlig tid. De personer som inte fått sitt val tillgodosett har
antingen befunnit sig på en korttidsplats eller akut behövt ett boende och
därför inte kunnat invänta sitt val.
Av 214 personer som erbjudits särskilt boende, är det 29 personer som inte
fått sitt val tillgodosett. 12 av dessa personer har valt att fylla i en
intresseanmälan om byte av särskilt boende.
Intervjuer med omsorgshandläggarna visar, att kunderna varit mycket nöjda
med kundvalssystemet och att kunderna ser det som en självklarhet att få
välja vilket särskilt boende de vill flytta till. Riktlinjen om att kunden inte
får vänta på sitt val av särskilt boende när de befinner sig på en korttidsplats,
har dock många svårare att acceptera.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 mars 2012
§ 43.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef äldre uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 54
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Dnr SN 2011/0171

Avsluta uppdrag - Omstrukturering av boende för personer
med psykiska funktionshinder - Träslövsvägen 23 L
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

avsluta uppdraget vad gäller att ta fram förslag på annat boende för
de personer som i dag bor på Träslövsvägen 23 L

-

uppdra åt serviceförvaltningen
Träslövsvägen 23 L

-

hemställa hos servicenämnden att 300 tkr anvisas ur nämndens
anpassningskonto för lokalanpassningen.

att

anpassa

lokalerna

på

Ärendet
Socialnämnden beslutade den 31 augusti 2011 § 200 att uppdra åt
förvaltningen att ta fram förslag på annat boende för de personer som idag
bor på Träslövsvägen 23 L samt att därefter avveckla boendelokalerna på
Träslövsvägen 23 L, gruppboende för personer med psykiska
funktionshinder. Förvaltningen gjorde då bedömningen att boendet på
Träslövsvägen 23 L var mindre lämpligt som boende både ur
byggnadstekniska och verksamhetsmässiga skäl.
Förvaltningen har diskuterat olika alternativ till lösningar för annat boende
inom befintliga lokaler men ej funnit något bra alternativ. Möjligheten att
färdigställa ytterligare en gruppbostad inom den närmaste tiden är mycket
liten då samhällsbyggnadsprocessen tar lång tid och byggfärdig tomt saknas.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 12 mars 2012 att boendet på
Träslövsvägen 23 L byggs om i stället för att avvecklas.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2012
§ 51.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Servicenämnden
Avdelningschef Marie Berg
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26
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Sn § 55

Kostnader för särskild avgift
Marie Berg, avdelningschef, informerar om förväntande kostnader för
särskild avgift enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 56
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Dnr SN 2011/0126

Statsbidrag - omvårdnadslyftet
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna ansökan till Socialstyrelsen om 1 608 309 kr för
deltagande i omvårdnadslyftet

-

söka stimulansmedel för hela äldreomsorgen

-

uppge till Socialstyrelsen att man önskar ingå i fördelningen av
ytterligare medel, om sådana finns att fördela, för att kunna delta i
omvårdnadslyftet med ytterligare insatser.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
För att stärka den grundläggande kompetensen för yrkesgrupper i
äldreomsorgen, där grundutbildning till yrket är gymnasial utbildning, har
regeringen fattat beslut om satsningen Omvårdnadslyftet. Satsningen är
begränsad till åren 2011-2114.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 12 mars 2012 att nämnden
söker medel inom ramen för satsningen. Förvaltningen gör bedömningen att
ansökan bör avse det maximala beloppet som kan sökas och att beloppet bör
sökas för hela äldreomsorgen och inte för en del av densamma. Slutligen
anser förvaltningen att möjligheten att få del av ytterligare medel inom
ramen för satsningen bör utnyttjas.
2011 års bidrag avsåg kurser ur det från hösten 2011 nya vård- och
omsorgsprogrammet på gymnasieskolan (GY11) eller motsvarande kurser
inom den gymnasiala vuxenutbildningen (VUX 2012).
Från 2012 finns möjlighet att dessutom använda Omvårdnadslyftet för
personal med specialiserade uppgifter.
I samband med redovisning för 2011 års beviljade medel har en inventering
av personalens kompetensnivå gjorts som ska redovisas för Socialstyrelsen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2012
§ 53.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Socialstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 57
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Dnr SN 2011/0265

Uppföljning av kommunens miljömål
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens redovisning, daterat 5 mars 2012, reviderat
12 mars 2012, samt att överlämna densamma till planeringskontoret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Planeringskontoret har begärt att nämnderna i Varbergs kommun ska
redovisa vilka åtgärder som gjorts för att uppnå kommunens miljömål.
Arbets- och planeringsutskottet beslutade den 12 mars 2012 § 38 att
återremittera ärendet för komplettering av uppgifter om måluppfyllelsen vad
gäller livsmedelsinköp.
I tjänsteutlåtande daterat 5 mars 2012, reviderat 12 mars 2012, föreslås att
nämnden ska godkänna förvaltningens redovisning av vilka åtgärder som
gjort för att uppnå kommunens miljömål.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2012
§ 52.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Avdelningschef Varbergs Omsorg
Avdelningschef Uppdragsavdelningen
Avdelningschef Kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26
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Sn § 58

Utdrag ur belastningsregistret
Johannes Johansson, utredare, informerar om att förvaltningen utreder om
det skulle vara möjligt/önskvärt att förvaltningen som arbetsgivare begär
utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av viss personal inom
Varbergs Omsorg och Varbergs Hälsofrämjande Tjänster.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 59

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26
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Dnr SN 2012/0066

Arbetsmarknadsenheten
Företaget Solving Efeso har fått i uppdrag att göra en översyn av
arbetsmarknadsenheten – AME inom socialförvaltningen i Varberg.
Översynen presenteras i rapport daterad 22 mars 2012. Rapporten
kommenteras av Annika Larsson Maspers, förvaltningschef.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 60

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26
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Dnr SN 2011/0053

Alternativ matdistribution i ordinärt boende
Socialnämnden beslutade den 25 maj 2011 § 135 att uppdra åt
socialförvaltningen att göra en genomgripande översyn av matdistributionen
och utreda möjliga alternativ till nuvarande matdistribution.
Christina Patriksson, avtalsutvecklare, informerar om att förvaltningen
påbörjat utredningen med att ta fram förslag till alternativ för nuvarande
matdistribution i ordinärt boende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 61
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Dnr SN 2012/0035

Basutbud och kvalitetskrav avseende sysselsättning för
personer med missbruks- och beroendeproblematik
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till basutbud och kvalitetskrav
avseende sysselsättning för personer med missbruks- och
beroendeproblematik i Varbergs kommun.

Anne Tano (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 26 oktober 2011 § 270 att uppdra åt
förvaltningen att ta fram förfrågningsunderlag och upphandla sysselsättning
för personer med missbruks- och beroendeproblematik enligt lagen om
valfrihetssystem.
I samband med framtagandet av anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag
och avtal har förvaltningen tagit fram förslag till basutbud och kvalitetskrav
avseende
sysselsättning
för
personer
med
missbruksoch
beroendeproblematik i Varbergs kommun. Förslaget redovisas i
tjänsteutlåtande daterat 22 februari 2012.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 mars 2012
§ 45.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef kvalitetsavdelningen
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef Mia Netzén, uppdragsavdelningen
Handläggare Raimo Blomberg, uppdragsavdelningen
Projektledare Ann-Britt Jande
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 62
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Dnr SN 2011/0055

Upphandling av sysselsättning för personer med missbruksoch beroendeproblematik i Varbergs kommun enligt lagen
om valfrihetssystem
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till anbudsförfrågan med
förfrågningsunderlag och avtal avseende upphandling av
sysselsättning
för
personer
med
missbruksoch
beroendeproblematik i Varbergs kommun enligt lagen om
valfrihetssystem.

Anne Tano (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 26 oktober 2011 § 270 att uppdra åt
förvaltningen att ta fram förfrågningsunderlag och upphandla sysselsättning
för personer med missbruks- och beroendeproblematik enligt lagen om
valfrihetssystem.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 22 februari 2012 förslag
till anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal utifrån de krav som
lagen föreskriver och som bör ställas på anbudsgivarna.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 mars 2012
§ 46.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef Mia Netzén, uppdragsavdelningen
Handläggare Raimo Blomberg, uppdragsavdelningen
Projektledare Ann-Britt Jande
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 63

19

Dnr SN 2012/0021

Avtal för kundval inom hemtjänsten enligt LOV - Jakobsdal
Vård och Omsorg AB
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal avseende utförande av service- och
omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten mellan socialnämnden och
Jakobsdal Vård och Omsorg AB

-

avtalet gäller från och med 2012-04-01 och löper fram till och med
2012-12-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Jakobsdal Vård och Omsorg AB har inkommit med anbud om att teckna
avtal för kundval inom hemtjänsten. Företaget avser att utföra service- och
omvårdnadsinsatser
inklusive
delegerade/instruerade
hälsooch
sjukvårdsinsatser i hela Varbergs kommun utan kapacitetstak.
Förvaltningen föreslår i tjänstutlåtande daterat 7 mars 2012 att
socialnämnden ska teckna avtal för kundval inom hemtjänsten med
företaget. Avtalet föreslås gälla från och med 2012-04-01 och till och med
2012-12-31.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2012 §
57.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Jakobsdal Vård och Omsorg AB
Metodhandledare Margareta Olsson, Uppdragsavdelningen
Medicinskt ansvarig rehabilitering, Kvalitetsavdelningen
Ekonomiassistent Eva Johansson, Ekonomiavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 64

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26
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Dnr SN 2011/0108

Förfrågningsunderlag gällande drift av särskilt boende inom
äldreomsorgen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till anbudsförfrågan
förfrågningsunderlag och avtal daterat 2012-03-12

-

förvaltningen inte ska avge egenbud.

med

Reservation
Inger Karlsson (S) anmäler muntlig reservation från Socialdemokraternas
ledamöter.
Mats Anderson (MP) anmäler muntlig reservation från Miljöpartiet.
Yrkande
Efter avslutad diskussion föreligger
arbets- och planeringsutskottets förslag att socialnämnden ska godkänna
förvaltningens förslag till anbudsförfrågan
arbets- och planeringsutskottets förslag att förvaltningen ej ska avge
egenbud
Inger Karlssons (S) yrkande att socialnämnden ska besluta att förvaltningen
ska avge egenbud
Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag på arbets- och
planeringsutskottets förslag om godkännande av förfrågningsunderlaget och
finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på arbets- och planeringsutskottets
förslag att förvaltningen ej ska avge egenbud respektive Inger Karlssons (S)
yrkande att förvaltningen ska avge egenbud och finner att socialnämnden
beslutar i enlighet med arbets- och planeringsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag att
socialförvaltningen ej ska lägga egenbud.
Nej-röst för bifall till Inger Karlssons (S) yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2011/0108

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för arbets- och planeringsutskottets förslag mot 6 nej röster
för Inger Karlsson (S) yrkande beslutar socialnämnden i enlighet med
arbets- och planeringsutskottets förslag.
Ja röstar: Lena Andersson (M), Erland Linjer (M), Lenor Andersson (M),
Anne Tano (M), Susanna Thunberg (C), ViviAnne Johansson (C) och Lena
Persson (FP)
Nej röstar: Inger Karlsson (S), Göran Ericsson (S), Maulo Rivera (S), Eivor
Blomstrand (S), Therese Svensson-Stoltz (S) och Mats Anderson (MP) .
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att ta fram ett
förfrågningsunderlag för fortsatt konkurrensutsättning av särskilt boende på
Karl Nordströms väg 1, 9 och 15 i Apelviken, Varberg.
Socialnämnden har att ta ställning till om förvaltningen ska avge egenbud
eller ej.
I tjänsteutlåtande daterat 1 mars 2012 föreslår förvaltningen att nämnden
ska godkänna förslag till förfrågningsunderlag samt att förvaltningen inte
ska avge egenbud.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2012
§ 59.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef kvalitetsavdelningen
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26
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Sn § 65

Meddelande
Sveriges Kommuner och Landsting: Sammanhållen vård och omsorg för de
mest sjuka äldre – utbetalning av prestationsersättning 2011
Dnr SN 2012/0054
Arbetsförmedlingen: Informations- och prognosbrev gällande
mottagningsbehovet av nyanlända
Dnr SN 2011/0096
Hjälpmedelsnämnden: Årsredovisning 2011
Dnr SN 2012/0049
SPF Veddige och VVKÅ Anhörigförening: Gemensamhetslokalen i
trygghetsboende på Strängvägen i Veddige
Kommunala handikapprådet: Protokoll 2012-02-07
Kommunala pensionärsrådet: Protokoll 2012-02-08
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 66

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under februari
månad 2012 redovisas.
Protokoll från arbets12 och 19 mars 2012.

och

planeringsutskottets

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 7 mars och 21 mars 2012.
Individärenden (pärmredovisning).
Övriga ärenden (manuell lista).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2011/0032.

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 67

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Ärendet
ViviAnne Johansson (C) och Eivor Blomstrand (S) anmäler att de har
granskat de fem sista delegationsbesluten i februari 2012 som gäller lag om
bostadsanpassningsbidrag.
Granskaren har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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2012-03-26

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 68

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

de fem första besluten i mars 2012 som gäller ansökan om bistånd i
form av sysselsättning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-03-26

26

Sn § 69

Avtackning
Förvaltningschef Annika Larsson Maspers, som slutar inom förvaltningen
den 31 mars 2012 avtackas av socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

