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Sn § 1

3

Dnr SN 2011/0027

Månadsrapport december 2011
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna månadsrapporten

tabell 8.3 ”Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
(SoL)/9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)”
överlämnas till kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
-

Förvaltningen redovisar månadsrapport för december 2011.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2012
§ 13 och beslutade att överlämna månadsrapporten till socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-02-01
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Sn § 2

Rapport om kvalitetsarbetet
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om


pågående Lex Sarah utredningar



Kvalitetsrevision gällande särskilt boende i egen regi och privata
utförare 2011
Dnr SN 2012/0019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 3

Sammanträdesprotokoll
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Dnr SN 2010/0081

Beslut från Socialstyrelsen
Beslut från Socialstyrelsen daterat 21 december 2011 avseende anmälan
enligt Lex Maria angående felaktig och utebliven medicinering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 4
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Dnr SN 2012/0007

Dagverksamhet för yngre personer med demensdiagnos i
tidigt skede
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

starta en biståndsbedömd dagverksamhet inriktad mot yngre
personer med demensdiagnos i tidigt skede

-

förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
använda lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om
valfrihetssystem (LOV) när det gäller dagverksamhet för yngre
personer med demensdiagnos i tidigt skede.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Antalet personer med demensdiagnoser ökar kontinuerligt och allt oftare
diagnostiseras personer under eller kring 65 års ålder.
Socialstyrelsen har publicerat ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom 2010 – stöd för styrning och ledning” där Socialstyrelsen
anser att socialtjänsten bör erbjuda personer med demenssjukdom
dagverksamhet som är specifikt anpassad för gruppens behov.
Kartläggning av behovet av dagverksamhet för yngre personer i Varberg
visar att förvaltningen har kännedom om drygt 20 yngre personer med
demensdiagnos eller kognitiv svikt som har behov av dagverksamhet.
I tjänsteutlåtande daterat 16 januari 2012 föreslås att förvaltningen startar en
ny dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom.
Uppdragsavdelningen hyr lokaler på Rödaledstigen 4, Apelvikshöjd där
dagverksamhet för yngre personer med demensdiagnos skulle kunna
etableras.
Förvaltningen föreslår vidare i tjänsteutlåtandet att verksamheten initialt
drivs i egen regi men att förvaltningen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att använda lagen om offentlig upphandling (LOU)
eller lagen om valfrihetssystem (LOV) när det gäller dagverksamhet för
yngre personer med demensdiagnos i tidigt skede.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2012
§ 15.
Antecknas till protokollet att ärendet behandlats i förvaltningens
samverkansgrupp den 23 januari 2012 och att de fackliga organisationerna
ej har något att invända mot arbetsgivarens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 4 (forts)
Prot. utdrag:

Justerandes sign
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Dnr SN 2012/0007
Enhetschef äldre, uppdragsavdelningen
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Avdelningschef Varbergs hälsofrämjande tjänster
Avdelningschef utvecklings- och kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-02-01

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 5

8

Dnr SN 2011/0158

Avsluta uppdraget - ta fram förslag till riktlinjer och
delegeringsordning för ärende där män som brukar våld i
nära relationer ansöker om behandling
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

avsluta uppdraget från år 2009 att ta fram förslag till riktlinjer och
delegeringsordning för ärende där män som brukar våld i nära
relationer ansöker om behandling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Arbets- och planeringsutskottet beslutade den 10 augusti 2009 att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer och
delegeringsordning för ärende där män som brukar våld i nära relationer
ansöker om behandling.
Socialnämnden beslutade den 14 december 2011 § 320 att godkänna
förvaltningens förslag till hantering av ärende där personer är utsatta för
våld i nära relationer.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 20 december 2011 att
uppdraget från år 2009 avslutas.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 16 januari 2012
§ 6.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-02-01
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Sn § 6

Rapport från Socialstyrelsen om hemlöshet
Marie Berg, avdelningschef, informerar om rapport från Socialstyrelsen
gällande hemlöshet i Sverige samt kommenterar statistik som gäller riket
och Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-02-01

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 7
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Dnr SN 2011/0255

Samrådshandling till program för Caravan Club - förslag till
yttrande
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 4 januari 2012 som
eget yttrande till byggnadsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret, planenheten, Varbergs kommun, har till
socialnämnden för yttrande översänt samrådshandling till program för
Caravan Club, Varbergs kommun.
Syftet är att möjliggöra en utveckling av Caravan Clubs campingverksamhet
samt pröva möjligheten att etablera uthyrningsstugor inom området.
Campingen utvidgas österut med cirka 50/100 platser för icke stationära
husvagnar och husbilar. I framtiden finns även planer på att etablera ett
tiotal uthyrningsstugor i den sydvästra delen av befintlig camping.
Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande daterat 4 januari 2012.
Förvaltningen påpekar i yttrandet att uthyrningsstugor, campingplatser och
vägar till och inom området ska vara lättillgängliga även för personer med
olika funktions- och rörelsehinder.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2012
§ 19.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Byggnadsnämnden
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-02-01

Varbergs kommun
Socialnämnden

11

Sn § 8

Presentation av arbetsmarknadsenheten
Socialnämnden övertog
arbetsmarknadsenheten.

den

1

januari

2012

ansvaret

för

Följande personer presenterar verksamheten:
Magnus Stolth, arbetsmarknadssamordnare
Lilian Einarsson, Slussen
Per Bånghäll, Futuro
Anneli Rastman, Warbeco/SLHD
Ann-Christin Börjesson, Skultanda
Ibrahim Baalbaki, flyktning vuxna
Margareta Olofsson, flyktning barn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-02-01

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 9
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Dnr SN 2011/0269

Avtal mellan
Föreningsråd

arbetsmarknadsenheten

och

Varbergs

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal daterat 2012-02-01, att gälla mellan
Socialnämnden i Varberg och Varbergs Föreningsråd år 2012.

Anne Tano (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Genom beslut av kommunfullmäktige har socialnämnden fått ansvar för
arbetsmarknadsenheten (AME). AME:s målgrupp är i huvudsak personer
som av olika skäl har behov av en tids introduktion i arbetslivet. Deras
uppgift är att förbereda personerna för inträde/återgång i arbetslivet. AME
utför en del av arbetsmarknadsåtgärderna i egen regi men har även behov av
externa utförare. Enligt socialnämndens delegeringsförteckning är det
socialnämnden i sin helhet som tecknar avtal/överenskommelser med
externa utförare. AME har under senare år haft avtal med Varbergs
Föreningsråd.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 5 januari 2012 att
socialnämnden ska teckna nytt avtal med Varbergs Föreningsråd att gälla
för år 2012. Förslag till avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtandet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2012
§ 20.
Antecknas till protokollet att de fackliga organisationerna vid MBL
förhandling den 31 januari 2012 förklarat att de är överens med
arbetsgivaren om förslag till avtal mellan arbetsmarknadsenheten och
Varbergs Föreningsråd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Verksamhetschef, Varbergs Föreningsråd
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-02-01

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 10
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Dnr SN 2011/0270

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

godkänna förslag till avtal daterat 2012-02-01, att gälla mellan
Socialnämnden i Varberg och Klara i Varberg år 2012 men med den
förändringen att procentenheten under punkt 4 i förslag till avtal ska
ändras från 20 % av målgruppen till 25 % av målgruppen.

Yrkanden
Göran Ericsson (S) yrkar att socialnämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag men med den ändringen att procentenheten under
punkt 4 i förslag till avtal ska ändras från 20 % av målgruppen till 25 % av
målgruppen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Göran Ericssons yrkande och finner att
socialnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Anne Tano (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Genom beslut av kommunfullmäktige har socialnämnden fått ansvar för
arbetsmarknadsenheten (AME). AME:s målgrupp är i huvudsak personer
som av olika skäl har behov av en tids introduktion i arbetslivet. Deras
uppgift är att förbereda personerna för inträde/återgång i arbetslivet. AME
utför en del av arbetsmarknadsåtgärderna i egen regi men har även behov av
externa utförare. Enligt socialnämndens delegeringsförteckning är det
socialnämnden i sin helhet som tecknar avtal/överenskommelser med
externa utförare. AME har under senare år haft avtal med föreningen Klara i
Varberg.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 5 januari 2012 att
socialnämnden ska teckna nytt avtal med Klara i Varberg att gälla för år
2012. Förslag till avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtandet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2012
§ 21 och beslutade att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget
ställningstagande.
Antecknas till protokollet att de fackliga organisationerna vid MBL
förhandling den 31 januari 2012 förklarat att de är överens med
arbetsgivaren om förslag till avtal mellan arbetsmarknadsenheten och Klara
i Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Verksamhetschef, Klara i Varberg
Avtalsutvecklare
Handläggaren
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 11
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Dnr SN 2011/0055

Upphandling av sysselsättning inom missbruksvården
Socialnämnden beslutade den 26 oktober 2011 § 270 att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag och upphandla sysselsättning för
missbrukare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Socialnämnden
och
förvaltningen
förfrågningsunderlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

diskuterar

Utdragsbestyrkande

förslag

till

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 12

Sammanträdesprotokoll
2012-02-01
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Dnr SN 2011/0108

Upphandling av vård och omsorg inom Apelviken
Kommunfullmäktige beslutade 1993 att vård och omsorg inom
kurortsområdet i Apelviken skulle överlämnas på entreprenad till
Riksbyggens ekonomiska förening. Verksamheten togs över av Riksbyggen
i oktober 1993 och de drev verksamheten till och med februari 2005.
Socialnämnden
beslutade
år
2003
att
verksamheten
skulle
konkurrensutsättas igen och sedan mars 2005 driver Norlandia Care AB
verksamheten. Avtalet förlängdes 2009-03-01 och gäller till och med 201302-28.
Socialnämnden beslutade den 25 maj 2011 § 142 att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för ny upphandling av vård och
omsorg inom särskilt boende på Karl Nordströms väg 1, 9 och 15
Apelviken.
Socialnämnden
och
förvaltningen
förfrågningsunderlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

diskuterar

Utdragsbestyrkande

förslag

till

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-02-01
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Sn § 13

Meddelande
Dnr SN 2011/0110
Socialstyrelsen – Beslut om prestationsersättning till kommuner för
införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011
Dnr SN 2011/0246
Socialstyrelsen – Beslut att avslå ansökan om statsbidrag för att införa
nationella riktlinjer för vård och omsorg för personer med demenssjukdom
Dnr SN 2011/0278
Sveriges Kommuner och Landsting – Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om
de mest sjuka äldre
Dnr SN 2012/0014
Länsstyrelsen Hallands län – Beslut om bidrag till utbildningsinsatser – mot
prostitution och människohandel
Dnr SN 2012/0003
Region Halland, Regionstyrelsen – Uppsägning av ”Samarbetsavtal
avseende hälso- och sjukvårdansvar mellan Landstinget och kommunerna i
Halland”
Dnr SN 2011/0174
Kommunfullmäktige 2011-12-20 § 194 – Översyn av reglementen
Dnr SN 2011/0230
Kommunstyrelsen 2011-12-20 § 247 – Överenskommelse om mottagande
av flyktningar och andra skyddsbehövande
Dnr SN 2011/0280
Kommunstyrelsen 2011-12-20 § 250 – Läsplattor till förtroendevalda
Dnr SN 2011/0096
Hjälpmedelsnämnden – Protokoll 2011-11-25
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-02-01
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Sn § 14

Lägenhet först
Varbergs Bostads AB (VBAB) och socialnämnden har en överenskommelse
att socialnämnden av VBAB ska få hyra ett antal lägenheter ur bolagets
ordinarie lägenhetsbestånd för uthyrning genom andrahandskontrakt.
Marie Sundqvist, boendesekreterare, informerar om att socialnämnden
under 2011 fått tillgång till 29 lägenheter varav 16 lägenheter hyrts ut till
personer med beroendeproblematik. De personer som har behov får
boendestöd av socialförvaltningens personal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-02-01

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 15

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning
december månad 2011 redovisas.
Protokoll från arbets- och
16 januari och 23 januari 2012.

över

delegationsbeslut

planeringsutskottets

sammanträde

under

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 14 december och
22 december 2011 samt 11 januari och 25 januari 2012.
Individärenden (pärmredovisning).
Övriga ärenden (manuell lista).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2011/0032.

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 16
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Ärendet
Göran Ericsson (S) anmäler att han har granskat de fem senaste
delegationsbesluten som gäller avslag/delavslag på ansökan om hemtjänst.
Granskaren har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 17

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

de fem sista delegationsbesluten i januari 2012 som gäller avslag på
ansökan om särskilt boende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef, uppdragsavdelningen äldre
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

