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Sn § 23

Ny ersättare i socialnämnden
Lena Andersson, ordförande hälsar Hans Wieslander (V), ny ersättare i
socialnämnden, välkommen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 24

Utbildning - bostadsanpassning
Mikael Nilsson, bostadsanpassare, informerar om förvaltningens arbete med
bostadsanpassning. Verksamheten regleras i lag om bostadsanpassningsbidrag. Lagen har som syfte att personer med funktionshinder genom
bostadsanpassningsbidrag ska kunna bo kvar i hemmet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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2012-02-29

5

Sn § 25

Information om livsstilskriminella i Halland
Per-Arne Nilsson, närpolischef i Varberg, informerar om polisens arbete
med livsstilskriminella i Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 26

Fråga om fentanylplåster
Inger Karlsson (S) ställer fråga om hur fentanylplåster hanteras i
verksamheterna. Frågan besvaras av Lena Brosché, avdelningschef.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0032

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

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 28
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Dnr SN 2012/0026

Uppföljning av kundcenter
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om projektet kundcenter, som
startade 1 april 2011 och ska pågå till 31 mars 2013.
Syftet med projektet är att öka tillgängligheten för de som söker
förvaltningens tjänster. Kundcentret ska även underlätta för medborgarna att
få tillgång till den service och de tjänster som socialförvaltningen erbjuder.
Informationen ska vara lättillgänglig och anpassad efter kundernas olika
behov.
Kundcentret har sina lokaler i kvarteret Postmästaren, Östra Långgatan 24
och har öppet måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9.00-16.00 samt
torsdag kl. 9.00-18.00.
Förvaltningen har nu följt upp verksamheten och redovisar i skrivelse
daterad 10 februari 2012 uppföljning 1 av socialförvaltningens kundcenter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0023

Lex Sarah rapportering under år 2011
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna rapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Rapportering och utredning enligt lex Sarah är en viktig del av
verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Från 1 juli 2011 gäller
bestämmelserna hela socialtjänstens område.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 8 februari 2012
rapportering och utredning av missförhållanden eller påtaglig risk för
missförhållanden enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen och 24 a § lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade år 2011. Under 2011 rapporterades
totalt 14 händelser för utredning enligt lex Sarah. De vanligaste orsakerna
till rapport och utredning är bristande omvårdnad (6), misstänkt stöld av
kontanter eller värdeföremål (4) och misstänkt stöld av läkemedel (2).
Under 2011 har inget missförhållande eller risk för missförhållande bedömts
som allvarligt. I de flesta fall är orsaken till missförhållandet eller risken för
ett missförhållande att personal inte följt gällande regler och rutiner på
föreskrivet sätt eller att det saknas stödrutiner för den inträffade händelsen.
En översyn av förvaltningens rutiner för rapportering och utredning med
syftet att förtydliga regler och begrepp pågår och planeras vara klar under
mars månad.
Utvecklings - och kvalitetsavdelningen kommer under 2012 att följa upp de
åtgärder som har mer generell betydelse för verksamhetens kvalitet samt
enheternas arbete med att implementera lex Sarah-rapporteringen som en
viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef utvecklings- och kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 30
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Dnr SN 2011/0272

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning
inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal om platser för arbetsträning inom jobboch utvecklingsgarantins andra fas
att gälla mellan
Arbetsförmedlingen i Varberg och Socialnämnden i Varbergs
kommun år 2012.

Anne Tano (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens
samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program får
Arbetsförmedlingen ingå överenskommelser med kommuner för
anordnandet av insatser och aktiviteter som regleras i förordningen
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.
Sedan tidigare har kommunen ett etablerat samarbete med
Arbetsförmedlingen
gällande
arbetsträning
inom
jobboch
utvecklingsgarantins andra och tredje fas. Ett förslag till avtal om platser för
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas, gällande år
2012, har upprättats.
Förslaget till avtal reglerar hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och
kommunen ska gå till samt vad som ska ingå i arbetsträningen. Samarbetet
syftar till att erbjuda personer med lång tid utan arbete en anpassad återgång
till arbetslivet. Målet med arbetsträningen är att den ska leda till ett arbete
alternativt ge säkrare underlag för fortsatt planering mot arbete.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 1 februari 2012 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal om platser för arbetsträning
inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas att gälla mellan
Arbetsförmedlingen i Varberg och Socialnämnden i Varbergs kommun år
2012. Förslag till avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtandet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2012
§ 26.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Arbetsförmedlingen
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2012/0015

Avtal med Arbetsförmedlingen gällande sysselsättning inom
jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal gällande sysselsättning inom jobb- och
utvecklingsgarantins tredje fas att gälla tillsvidare mellan
Arbetsförmedlingen i Varberg och Socialnämnden i Varbergs
kommun.

Anne Tano (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens
samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program får
Arbetsförmedlingen ingå överenskommelser med kommuner för
anordnandet av insatser och aktiviteter som regleras i förordningen
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.
Sedan tidigare har kommunen ett etablerat samarbete med
Arbetsförmedlingen
gällande
arbetsträning
inom
jobboch
utvecklingsgarantins andra och tredje fas. Ett förslag till avtal om
sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas har upprättats.
Förslaget till avtal reglerar samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och
socialnämnden för genomförandet av jobb- och utvecklingsgarantins tredje
fas. Samarbetet syftar till att ge den arbetssökande en möjlighet att skaffa
sig erfarenheter, meriter och referenser genom sysselsättning hos
anordnaren.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 1 februari 2012 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal gällande sysselsättning inom
jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas att gälla tillsvidare mellan
Arbetsförmedlingen i Varberg och Socialnämnden i Varbergs kommun.
Förslag till avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtandet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2012
§ 27.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Arbetsförmedlingen
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2011/0274

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för aktiviteten
studie- och yrkesvägledning inom jobbgarantin för
ungdomar
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal om platser för aktiviteten studie- och
yrkesvägledning inom jobbgarantin för ungdomar att gälla mellan
Arbetsförmedlingen i Varberg och Socialnämnden i Varbergs
kommun år 2012.

Anne Tano (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens
samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program får
Arbetsförmedlingen ingå överenskommelser med kommuner för
anordnandet av insatser och aktiviteter som regleras i förordningen
(2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.
Sedan 2007 har kommunens arbetsmarknadsenhet ett etablerat samarbete
med Arbetsförmedlingen gällande verksamhet inom ramen för jobbgaranti
för ungdomar. Ett förslag till avtal om platser för aktiviteten studie- och
yrkesvägledning inom jobbgarantin för ungdomar, gällande år 2012, har
upprättats.
Förslaget till avtal reglerar hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och
kommunen ska gå till samt innehållet i studie- och yrkesvägledningen.
Samarbetet syftar till att erbjuda ungdomar det stöd som behövs för att få
arbete eller utbildning som inte berättigar till utvecklings- eller
aktivitetsstöd.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 2 februari 2012 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal om platser för aktiviteten
studie- och yrkesvägledning inom jobbgarantin för ungdomar att gälla
mellan Arbetsförmedlingen i Varberg och Socialnämnden i Varbergs
kommun år 2012. Förslag till avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtandet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2012
§ 28.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Arbetsförmedlingen
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2011/0273

Avtal
med
Arbetsförmedlingen
om
platser
för
jobbsökaraktiviteter med coachning inom jobbgarantin för
ungdomar
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal om platser för aktiviteten
jobbsökaraktiviteter med coachning inom jobbgarantin för ungdomar
att gälla mellan Arbetsförmedlingen i Varberg och Socialnämnden i
Varbergs kommun år 2012.

Anne Tano (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens
samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program får
Arbetsförmedlingen ingå överenskommelser med kommuner för
anordnandet av insatser och aktiviteter som regleras i förordningen
(2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.
Sedan 2007 har kommunens arbetsmarknadsenhet ett etablerat samarbete
med Arbetsförmedlingen gällande verksamhet inom ramen för jobbgaranti
för ungdomar. Ett förslag till avtal om platser för jobbsökaraktiviteter med
coachning inom jobbgarantin för ungdomar, gällande år 2012, har
upprättats.
Förslaget till avtal reglerar hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och
kommunen ska gå till samt innehållet i jobbsökaraktiviteterna med
coachning. Samarbetet syftar till att erbjuda ungdomar det stöd som behövs
för att få arbete eller utbildning som inte berättigar till utvecklings- eller
aktivitetsstöd.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 2 februari 2012 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal om platser för aktiviteten
jobbsökaraktiviteter med coachning inom jobbgarantin för ungdomar att
gälla mellan Arbetsförmedlingen i Varberg och Socialnämnden i Varbergs
kommun år 2012. Förslag till avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtandet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2012
§ 29.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Arbetsförmedlingen
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 34
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Dnr SN 2011/0165

Överenskommelse mellan uppdragsavdelningen och Varbergs
Omsorg för utförande av vård och omsorg på särskilt
boende, Ölandsgatan, inom äldreomsorgen samt bostad med
särskild service för psykiskt funktionshindrade
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förslag till överenskommelse mellan uppdragsavdelningen
och avdelningen Varbergs Omsorg för utförande av vård och omsorg
på särskilt boende, Ölandsgatan, inom äldreomsorgen samt i bostad
med särskild service för psykiskt funktionshindrade
- till Varbergs Omsorg fastställa ersättningen år 2012 för de särskilda
boenden samt bostad med särskild service enligt förslaget i
överenskommelsen
- beslutet inte får verkställas förrän de fackliga förhandlingarna är
avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Under 2011 infördes överenskommelser mellan uppdragsavdelningen och
interna utförare inom socialförvaltningen för att tydligöra ansvarsfördelning
och uppdrag mellan beställare och utförare samt att fastställa
ersättningsnivån till utförarna.
I tjänsteutlåtande daterat 7 september 2011 föreslog förvaltningen att
socialnämnden skulle godkänna förslag till överenskommelse mellan
uppdragsavdelningen och Varbergs Sociala Tjänster för utförande av vård
och omsorg på särskilt boende, Ölandsgatan, inom äldreomsorgen samt i
bostad med särskild service för psykiskt funktionshindrade.
Arbets- och planeringsutskottet beslutade i enlighet med förvaltningens
förslag den 19 september 2011 § 209. Ärendet har dock ej förts vidare till
socialnämnden eftersom förvaltningen upptäckt att det fanns felaktigheter i
förslaget. Dessa felaktigheter är nu justerade och förvaltningen föreslår i
tjänsteutlåtande daterat 7 september 2011, reviderat 16 januari 2012 att
överenskommelse ingås mellan uppdragsavdelningen och Varbergs Omsorg.
Överenskommelsen föreslås gälla från och med 1 mars 2012 till och med 31
december 2013. Därefter förlängs överenskommelsen med ett år i taget.
Ersättningsnivån år 2012 framgår av förslaget till överenskommelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 34 forts.
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Dnr SN 2011/0165

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2012
§ 30.
Antecknas till protokollet att de fackliga förhandlingarna inte är avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Avdelningschef Varbergs Omsorg
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2012/0013

Förhyrning av lägenheter avsedda för bostad med särskild
service enligt LSS
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- hemställa hos kommunstyrelsen att de ska förhyra tio lägenheter av
Varbergs Bostads AB avsedda för bostad med särskild service för
vuxna enligt LSS för socialnämndens räkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Diskussion pågår mellan Varbergs Bostads AB och socialförvaltningen om
möjligheten att hyra lägenheter för personer som har behov av en
servicebostad enligt LSS.
Förvaltningen har i sin planering av kommande boendebehov analyserat
målgruppen. Det är brist på LSS boende i form av servicebostäder, sex
personer väntar på en servicebostad. Dessutom är det 29 ungdomar som är
16-17 år och uppåt och som går på särskolan eller har slutat skolan och bor
hemma hos föräldrar. 17 av dessa bedöms vara i behov av servicebostad.
Förvaltningen bedömer att ett serviceboende i en fastighet med
hyreslägenheter och närhet till service och kommunikationer kan tillgodose
målgruppens behov. Om vi inte får tillgång till lägenheter för denna
målgrupp kan det innebära att socialnämnden får betala särskild avgift för ej
verkställda beslut.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 27 januari 2012 att
socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen om att förhyra
tio lägenheter av Varbergs Bostads AB avsedda för bostad med särskild
service för vuxna enligt LSS.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2012
§ 31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2011/0131

Yttrande till Socialstyrelsen - Tillsyn av insatser till personer
med psykisk funktionsnedsättning
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- anta förvaltningens förslag till yttrande daterat 30 januari 2012
såsom sitt eget och översända det till Socialstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialstyrelsen har genomfört tillsyn inom vuxenpsykiatrin i norra Halland,
närsjukvården vid Region Halland och Varbergs kommun inklusive hälsooch sjukvård.
Tillsynen har bland annat omfattat granskning av överenskommelsen mellan
Varbergs kommun och Region Halland: ”Ansvarfördelning och samordning
av insatser till personer som behöver stöd från samhället på grund av
psykiska funktionshinder” samt granskning av journal och
aktdokumentation för 10 personer.
Socialstyrelsen beslutade 6 december 2011 att Region Halland och Varbergs
kommun ska tillse att individuella planer eller motsvarande upprättas enligt
lagstiftningens krav när den enskilde har behov av insatser från socialtjänst
och hälso- och sjukvård samtidigt.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterar 30 januari 2012 förslag till
yttrande.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2012
§ 32.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Socialstyrelsen
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-02-29

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 37

18

Dnr SN 2011/0278

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest
sjuka äldre
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- anteckna informationen till protokollet
- inte gå vidare med arbets- och planeringsutskottets förslag den 13
februari 2012 § 33 eftersom det nu finns ett utkast till arbetsformer
för framtidens hemsjukvård, som Regionen och kommunerna i
Halland ska samverka om.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om
sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012.
Överenskommelsen är en del av en långsiktig utveckling inom äldreområdet.
Överenskommelsen redovisas i beslut från Sveriges Kommuner och Landsting
daterad 16 december 2011 (Styrelsens beslut nr 16). Den gemensamma
satsningen för 2012 syftar till att stärka och intensifiera samverkan mellan
kommuner och landsting på regional nivå för en mer sammanhållen vård och
omsorg för de mest sjuka.
Arbets- och planeringsutskottet beslutade den 13 februari 2012 § 33 att föreslå
socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka utgångspunkter
Varbergs kommun bör ha inför diskussioner om etablering av en regional
sammanhållen hälso- och sjukvårdskedja för vården av de mest sjuka äldre i
Halland.
Efter beslutet i arbets- och planeringsutskottet har Region Halland till socialförvaltningen översänt ett utkast till arbetet med framtidens hemsjukvård.
Utkastet är daterat 6 februari 2012. Socialförvaltningen i Varberg har
meddelat Region Halland att förvaltningen ser positivt på att regionens
projektstyrningsmodell ska användas för arbetet med ”Framtidens
hemsjukvård”.

Förvaltningens synpunkter redovisas i dokumentet synpunkter på det
regiongemensamma arbetet ”Framtidens hemsjukvård”. Anna-Lisa
Bergman-Gustafsson, avdelningschef kommenterar utkastet till arbetsformer
och förvaltningens synpunkter på detta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Varbergs hälsofrämjande tjänster

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 38

Sammanträdesprotokoll
2012-02-29
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Dnr SN 2011/0278

Hjälpmedelsservice
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef, informerar om att
förvaltningen utreder hjälpmedelshanteringen i kommunen och att
förvaltningen planerar en flyttning av hjälpmedelsservicen från Varbergs
Omsorg till Varbergs Hälsofrämjande tjänster.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-02-29

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 39

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under januari
månad 2012 redovisas.
Protokoll från arbets13 februari 2012.

och

planeringsutskottets

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 2 februari, 7 februari och
22 februari 2012.
Individärenden (pärmredovisning).
Övriga ärenden (manuell lista).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2011/0032.

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 40

Sammanträdesprotokoll
2012-02-29
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Ärendet
Inger Karlsson (S) och Leonor Andersson (M) anmäler att de har granskat
de två senaste delegationsbesluten i januari 2012 som gäller avslag på
ansökan om särskilt boende.
Granskaren har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-02-29
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Sn § 41

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

de fem sista delegationsbesluten i februari 2012 som gäller lag om
bostadsanpassningsbidrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef äldre, uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-02-29
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Sn § 42

Inkomna handlingar
Länsstyrelsen Hallands län: Information om länsstyrelsens alkohol- och
tobakstillsyn
Varbergs kommuns revisorer: Granskningsrapport avseende skyddad
identitet
KPMG: Granskning av projekt – Stimulandsbidrag från Socialstyrelsen för
att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och
handikappomsorgen
Kommunfullmäktige 2012-02-14 § 23: Svar på motion om riktlinjer för
bemanning på kommunens äldreboende
Kommunfullmäktige 2012-02-14 § 19: Fyllnadsval av ersättare i
socialnämnden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-02-29

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 43

Äldreriksdagen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

bereda möjlighet för fem personer från intresseorganisationerna i
kommunala pensionärsrådet att få delta i äldreriksdagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Sveriges kommuner och landsting inbjuder till äldreriksdagen den 19-20
april 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-02-29

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 44

Anhörigriksdag 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

en representant var från de tre anhörigföreningarna i Varberg ska få
möjlighet att delta i anhörigriksdagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Anhörigas Riksförbund (AHR) inbjuder till anhörigriksdagen den 23-24 maj
2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-02-29
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Sn § 45

Egenregin
Håkan Strömberg, avdelningschef för Varbergs Omsorg informerar om
utvecklingsfrågor inom egenregin.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

