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Tidplaner målarbete och budget
Ola Viestam, avdelningschef, informerar om tidplaner för målarbete och
budget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2019/0025

Tertialrapport 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport för april 2019 och
översända den till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning”
framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för
kommunens uppföljning. Den kompletteras med månadsuppföljning två
gånger per år.
Månadsuppföljningen syftar till att ge en kortfattad bild av förvaltningens
resultat och prognos. Månadsuppföljningen översänds till
kommunstyrelsen.
Socialnämndens behov av uppföljning är dock större än det som ges till
kommunstyrelsen. En mer detaljerad bild av kvalitet, ekonomi och volymer
är nödvändiga för att nämnden ska kunna följa verksamhetens utveckling.
Därför tar socialförvaltningen varje månad även fram en månadsrapport till
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 13 maj 2019, § 93
Socialförvaltningens beslutsförslag 29 april 2019
Tertialrapport 2019 socialnämnden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SN 2019/0024

Månadsrapport april 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för april 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning”
framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för
kommunens uppföljning. Den kompletteras med månadsuppföljning två
gånger per år.
Månadsuppföljningen syftar till att ge en kortfattad bild av förvaltningens
resultat och prognos. Månadsuppföljningen översänds till
kommunstyrelsen.
Socialnämndens behov av uppföljning är dock större än det som ges till
kommunstyrelsen. En mer detaljerad bild av kvalitet, ekonomi och volymer
är nödvändiga för att nämnden ska kunna följa verksamhetens utveckling.
Därför tar socialförvaltningen varje månad även fram en månadsrapport till
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag 6 maj 2019
Månadsrapport april 2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Handläggaren
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Dnr SN 2017/0012

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslaget till revidering av riktlinjer för ekonomiskt
bistånd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 23 oktober 2014, § 202, om riktlinjer för
ekonomiskt bistånd. Socialnämnden har beslutat om revidering av
riktlinjerna 23 mars 2017, § 36. Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är ett
viktigt arbetsredskap för handläggarna och behöver ses över och revideras
när lagtext, föreskrifter, rättspraxis eller andra omständigheter i omvärlden
förändras.
Nedanstående förändringar/förtydligande i riktlinjerna för ekonomiskt
bistånd behöver genomföras:
Nuvarande lydelse:
Ekonomiskt bistånd till enkel mobiltelefon med kontantkort kan beviljas.
Ny lydelse:
Ekonomiskt bistånd till enkel smartphone kan beviljas.
I takt med en ökad digitalisering i omvärlden, där mobilt bankID många
gånger är en nödvändighet för att sköta kontakter med myndigheter,
bedöms det vara skälig levnadsnivå att ha en enklare smartphone.
Nuvarande lydelse:
Vid boende på institution för vård eller behandling som drivs i kommunens
egen regi, samt för personer som avtjänar fängelsestraff kan
försörjningsstöd till boendekostnad beviljas under högst 6 månader om
behovet ej kan tillgodoses på annat sätt, samt om personen annars riskerar
att bli bostadslös.
Ny lydelse:
Vid tillfälligt placering på exempelvis institution som drivs av Statens
institutionsstyrelse, placering på hem för vård och boende (HVB),
korttidsboende eller liknande, som skett efter biståndsbeslut av
handläggare, kan ekonomiskt bistånd till boendekostnad beviljas om
behovet ej kan tillgodoses på annat sätt samt om personen annars riskerar
att bli bostadslös. Detta gäller också för personer som är dömda till
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
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För personer som avtjänar fängelsestraff kan ekonomiskt bistånd till
boendekostnad beviljas under högst 6 månader om behovet ej kan
tillgodoses på annat sätt samt om personen annars riskerar att bli
bostadslös.
Ny lydelse är ett förtydligande under vilka omständigheter det kan vara
aktuellt att uppbära bistånd till kostnad för en bostad som man tillfälligt
inte vistas i.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 13 maj 2019, § 82
Socialförvaltningens beslutsförslag 11 april 2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2019/0041

Internuppdrag mötesplats LSS
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anta internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och Varbergs
omsorg gällande mötesplats LSS.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
För att tillgodose behovet av en aktiv fritid för kunder som tillhör
personkrets 1 och 2 enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, som bor i eget boende och har insatsen boendestöd
finns en besöksverksamhet kallad Navet.
Verksamheten har inget internuppdrag sedan tidigare. Såväl beställare som
utförare ser ett behov av att tydliggöra och formalisera förväntningar, mål
och krav på verksamheten. Interuppdraget beskriver omfattningen av
verksamheten samt de övergripande mål som gäller.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 13 maj 2019, § 84
Socialförvaltningens beslutsförslag 3 april 2019
Internuppdrag mötesplats LSS

Övervägande
Internuppdrag mellan beställare och utförare är ett viktigt styrmedel för
beställaren och ett viktigt instrument för utföraren att tydliggöra vilka krav
som ställs på verksamheten. Det är också ett styrmedel för att säkerställa
att målgruppens behov möts på ett adekvat sätt.
För beställaren ger det möjligheter att göra uppföljningar utifrån de krav
som specificeras i internuppdraget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Avtalsutvecklare
Enhetschef Karin Kärrengård
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Dnr SN 2019/0039

Förslag på placeringar av kommande särskilt
boende utifrån demografi och planprogram
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. ge socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
samhällsutvecklingskontoret planera för byggnation av särskilda
boenden enligt med tidigare yttrande i samhällsplaneringen.

Reservation
Turid Ravlo-Svensson (S), Malin Kjellberg (S), Simon Söderberg (S), IngMarie Berggren (S) och Ingela Axelsson (S) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Turid Ravlo-Svensson (S) föreslår:
- ge socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
samhällsutvecklingskontoret planera för byggnation av särskilda
boenden
- ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att se bredare på Norra
kusten och vilka möjligheter som finns att bygga ett särskilt boende i
området, utan att man låser sig till Väröbacka som enda alternativet.
Morgan Börjesson (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Erland
Linjer (M) och Lena Persson (L) instämmer i förslaget.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Turid Ravlo-Svenssons förslag.
Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 5 nej-röster för Turid
Ravlo-Svenssons förslag beslutar socialnämnden enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutande

Ja

Erland Linjer (M)

X

David Sandrén (M)

X

Yvette Diaz (M)

X

Anna-Karin Gustafsson (C)

X

Justerandes signatur

Nej
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Mikael Karlsson (C)

X

Lena Persson (L)

X

Morgan Börjesson (KD)

X

Turid Ravlo-Svensson (S)

X

Malin Kjellberg(S)

X

Simon Söderberg (S)

X

Ing-Marie Berggren (S)

X

Ingela Axelsson (S)

X

Stig Berndtsson (SD)

10

X

Summa
8
5
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 21 februari 2019, § 35, att ge förvaltningen i
uppdrag att komma med förslag på placeringar av kommande särskilt
boende utifrån demografi och planprogram.
Samhällsutvecklingskontoret presenterade en utbyggnadsplan 2019 för
kommunstyrelsen i april 2019. Syftet med utbyggnadsplanen är att den ska
vara ett verktyg för att leda och samordna samhällsbyggnadsprocessen, den
ska peka ut när i tiden kommande planer är lämpliga att starta, utifrån de
förutsättningar som finns. Utbyggnadsplanen ska föreslå tidsmässig
prioriteringsordning av framtida planer utifrån genomförbarhet, nytta och
hållbarhet.
Utbyggnadsplanen ska:
• Vara
ett
verktyg
för
ledning
och
samordning
samhällsbyggnadsprocessen
• Utgöra en planeringsförutsättning inom budgetprocessen
• Redovisa förutsättningar för nybyggnation
• I tid ange när utbyggnation är lämplig.

av

Utbyggnadsplan 2019 får en ny indelning med serviceorter med omland.
Områden:
• Norra kusten
• Veddige
• Kungsäter
• Stadsområdet
• Rolfstorp – Skällinge
• Hunnestad - Gödestad
• Södra kusten och Tvååker

Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 13 maj 2019, § 85
Socialförvaltningens beslutsförslag 25 april 2019
Nedanstående tabell beskriver behov av utökning av platser på särskilt
boende år 2020 - 2031 enligt befolkningsprognos 2018.

Övervägande
Förvaltningen tittar tillsammans med samhällsutvecklingskontoret på
lämpliga utbyggnadsområden för placering av särskilda boende enligt
befolkningsprognosen och socialnämndens tidigare yttrande i planprogram
och fördjupade översiktsplaner.
Socialnämnden har föreslagit särskilda boenden i nedanstående områden.
• Väröbacka
• Södra Trönninge
Östra Träslöv är ytterligare ett utbyggnadsområde som med fördel kan
bebyggas med ett särskilt boende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Reservation:
Vi Socialdemokrater tycker det är bra att vi nu kan ge
samhällsplaneringskontoret i uppdrag att planera för byggnation av nya
särskilda boenden.
Vi anser att det har gått så lång tid sedan vårt tidigare yttrande i samband med
att man gjorde en fördjupad översiktsplan för Norra Kusten, att det är rimligt
att ta hänsyn till nya diskussioner där det har framkommit att det finns både
behov och önskemål att Norra kusten och inte minst Bua som är en serviceort,
skall få möjlighet att få ett eget särskilt boende.
Vi vill inte låsa oss till en lösning där Väröbacka ses som enda alternativet till ett
nytt särskilt boende i norra delen av kommunen.
Varberg Kommun har en lång kustlinje och många är uppvuxna vid havet. När
det kommer till livets slutskede är det bara vid äldreboendet vid Kusthotellet i
Varberg man erbjudas att bo havsnära.
Vi anser det rimligt att ett av de planerade boenden, byggs kustnära och då ser
vi att ett särskilt boende i området Norra kusten skulle vara ett möjligt
alternativ och även uppfattas som attraktivt för andra än de som idag bor i
området.
Varberg den 13 maj 2019

Malin Kjellberg

Turid Ravlo Svensson

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2019/0049

Yttrande - förslag till ortsutvecklingsstrategi Framtidens Gödestad
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens beslutsförslag 12 april 2019 som eget
yttrande till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsutvecklingskontoret, har till
socialnämnden översänt förslag till ortsutvecklingsstrategi – Framtidens
Gödestad.
Gödestad ligger utmed väg 153 mellan Varberg och Rolfstorp. I Gödestad
med omnejd bor cirka 300 invånare och orten har haft en positiv
befolkningsutveckling sedan 2010. Orten är liten med övervägande villor
och gårdsbebyggelse. Distriktssköterskemottagning finns i Rolfstorp och
Tvååker och vårdcentral finns i Varberg. I Gödestad finns ingen
kommersiell service, närmaste mataffär ligger i Hunnestad eller Rolfstorp,
cirka 5 km bort. Turtätheten i kollektivtrafiken är förhållandevis god, cirka
1 gång/timme mellan Varberg och Ullared.
Syftet med en ortsutvecklingsstrategi är att hitta ett bra planeringsunderlag
och utvecklingsprocess för mindre orter som idag omfattas av föråldrade
eller inte tillräckligt vägledande planeringsunderlag.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 13 maj 2019, § 86
Socialförvaltningens beslutsförslag 12 april 2019

Övervägande
Socialnämnden har tagit del av förslaget och har inga synpunkter på
förslaget som helhet. Det är dock viktigt att tänka på tillgängligheten i och
kring de bostäder och mötesplatser som planeras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren
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Socialnämnden
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Dnr SN 2019/0017

Riktlinjer - driftsbidrag för trygghetsboende
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. riktlinjer för driftsbidrag för trygghetsbostäder bibehålls, med en
ändring av att bidraget kan beviljas från nuvarande fyra år till åtta
år.
2. de fastighetsägare som tidigare beviljats bidrag utifrån regeln fyra
år, ges möjlighet att ansöka om bidrag ytterligare fyra år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 13 december 2018, § 180, att avslå ansökan om
driftsbidrag för trygghetsboende på Vabränna 10:14, då bidraget beviljats
under fyra år. Tidsgränsen för bidraget är fyra år enligt nuvarande
riktlinjer. I samband med detta beslut, gav socialnämnden förvaltningen i
uppdrag att se över riktlinjerna för driftsbidrag för trygghetsboende.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 13 maj 2019, § 88
Socialförvaltningens beslutsförslag 6 maj 2019
Socialförvaltningens utredning 6 maj 2019
Riktlinjer – driftsbidrag för trygghetsboende
Socialnämndens protokoll 13 december 2018, § 180

Övervägande
Trygghetsboende ska ge de som är 70 år och äldre tillgång till en attraktiv
bostad med god tillgänglighet, möjlighet till delaktighet och social
gemenskap. En tanke är även att den som är äldre ska kunna bo kvar så
länge som möjligt och förebygga behov av särskilt boende.
Socialnämnden beslutade 22 juni 2011, § 162, om driftsbidrag för
trygghetsboende till fastighetsägare, för att stimulera skapande och drift av
denna typ av boende. Riktlinjerna har därefter reviderats vid två tillfällen av
socialnämnden 24 april 2014, § 77 och 26 maj 2016, § 82.
Det krävs att trygghetsboendet omfattar minst 15 lägenheter, att en bovärd
finns tillgänglig på regelbundna tider samt att det finns
gemensamhetsutrymmen som de boende kan nyttja för måltider och
aktiviteter. Det ska vara god tillgänglighet i enlighet med socialnämndens
rekommendationer för utformning för den fysiska miljön.
Det finns idag 321 trygghetslägenheter i Varbergs kommun. 159 sköts av
Varbergs Omsorg (socialnämndens egen-regi), 127 lägenheter hanteras av
Varbergs Bostads AB (VBAB), och resterande 35 är privata, byggda och
uthyrda av privata fastighetsägare. VBAB och de privata fastighetsägarna
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har sökt och beviljats driftsbidrag för lägenheterna. Kostnaden för bidrag
som betalats för åren 2014 - 2018 är dryga 4 miljoner kr totalt.
Det finna ingen statistik över om flytt till trygghetsboende innebär
uppskjutet behov av särskilt boende för äldre, men på fråga till de
handläggare som möter de personer som söker bistånd i form av särskilt
boende, är upplevelsen att så är fallet. De som flyttar till ett
trygghetsboende känner sig just ”tryggare” och kan bo kvar längre med visst
bistånd i form av hemtjänst.
Socialförvaltningen ser att denna typ av boende även fortsättningsvis bör
finnas i kommunen. Den tid som fastighetsägare kan söka bidraget bör dock
ändras från nuvarande fyra till åtta år, för att harmoniera med Boverkets
regler. De kriterier som används för att bevilja stöd för drift av denna typ av
boende, bör i övrigt kvarstå.
För några av de fastighetsägare som tidigare fått driftsbidraget, har detta
avslutats utifrån nuvarande riktlinjer om att det endast ges under fyra år. Då
en förlängning av tidsgränsen för hur länge driftsbidraget kan betalas ut
föreslås, bör dessa kunna ansöka på nytt, för att kunna få bidraget ytterligare
fyra år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 93

Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

15

Dnr SN 2019/0044

Rekommendation till kommunerna om
gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. förslag till Rekommendation till kommunerna om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter tillstyrks.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat 14
december 2018 att:
• rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena
uppföljning och nationell samordning. Finansiering för fyra år (2020–
2024) beräknas till maximalt 19,5 mkr per år, ca 1,95 kr/invånare i
kommunen.

•
•
•

kostnaden fördelas utifrån beräkningsmodellen för SKL:s
medlemsavgift.
finansiering och organisering permanentas, där kommunerna så väl
som staten bidrar långsiktigt.
SKL ber kommunerna meddela sitt ställningstagande till det samlade
förslaget senast den 15 juni 2019.

En förutsättning för beslut enligt förslaget är att merparten av Sveriges
kommuner antar rekommendationen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 13 maj 2019, § 89
Socialförvaltningens beslutsförslag 13 maj 2019
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Övervägande
SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och
evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap
ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och
deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas
förutsättningar för lärande.
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Detta har inte finansierats inom ramen för SKL:s ordinarie medlemsavgift,
utan SKL har stöttat kommunerna med stöd av medel genom statliga
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från
kommunerna. Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med
staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade.
Statsbidrag som tidigare riktats mot olika områden är idag generella. Det
innebär att kommunerna själva prioriterar hur de ska användas. Den
föreslagna finansieringen ska säkra en fortsatt gemensam utveckling för
kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och
sjukvården. Det omfattar kvalitetsregister som kommunerna använder, ett
urval av brukarundersökningar och utveckling av systematisk uppföljning
samt gemensam samordning på lokal, regional och nationell nivå.
Representanter för kommunerna medverkar i ledning och styrning av
arbetet.
Nationell samverkan mellan kommuner är positivt och möjliggör fortsatt
gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den
kommunala hälso- och sjukvården. Socialnämnden ser positivt på förslaget,
och tillstyrker den föreslagna rekommendationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Sveriges Kommuner och Landsting
Handläggare

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

Sn § 94

17

Dnr SN 2018/0210

Socialnämndens yttrande över motion som
kommer från politiker som inte representerar
valt parti
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. upphäva socialnämndens beslut 25 oktober 2018, §151, gällande att
inte lämna yttrande på motioner från politiker som sitter i
kommunfullmäktige utan att representera ett politiskt parti som är
invalt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 25 oktober 2018, § 151, att inte lämna yttrande på
motioner från politiker som sitter i kommunfullmäktige utan att
representera ett politiskt parti som är invalt. Enligt ny information från
kommunjurist är detta inte förenligt med kommunallagen, vilket innebär
att beslutet måste upphävas.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 13 maj 2019, § 90
Socialförvaltningens beslutsförslag 1 april 2019
Socialnämndens protokoll 25 oktober 2018, § 151
Kommunstyrelsens förvaltning skrivelse 29 mars 2019

Övervägande
I kommunallagen finns bestämmelser om vem som får väcka ärenden i
kommunfullmäktige och hur ärendena ska beredas. Där görs ingen
åtskillnad mellan ledamöter som tillhör ett visst parti eller så kallade
politiska vildar. Det innebär att det beslut som socialnämnden tog i oktober
2018, § 151, utifrån förslag baserat på dialog med kommunjurist, måste
upphävas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SN 2018/0168

Yttrande - motion från Andreas Feymark (-) om
stötdämpande golv för att förebygga fallskador
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (-) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om
stötdämpande golv på särskilda boenden för att förebygga fallskador. I
motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar utreda möjligheten att
införa stötdämpande golv, som förebyggande åtgärd för fallolyckor, på
kommunens särskilda boenden för äldre. Kommunstyrelsen har begärt
yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 13 maj 2019, § 91
Socialförvaltningens beslutsförslag 3 april 2019
Motion från Andreas Feymark (-) om stötdämpande golv för att förebygga
fallskador

Övervägande
I motionen framförs att fallskador orsakar både lidande hos den som faller
men även kostnader för skattebetalare. Extra stor risk att drabbas anser
motionären att de som bor på särskilt boende har. För att motverka skador
vid fall, används höftskyddsbyxor med stötdämpande material, som provas
ut och förskrivs som hjälpmedel till de som har ökad fallrisk.
I arbetet med att projektera särskilda boenden för äldre tas hänsyn även till
vad som kan göras för att förebygga fall. Halksäkra golvmattor läggs in i alla
våtutrymmen och när det gäller golvmaterial i övriga utrymmen görs en
avvägning mellan behov hos de boende och personalen. En matta kan inte
vara alltför mjuk, då det innebär stora problem at t.ex. köra en rullstol.
Vid planering av det boende som ska uppföras i Träslöv togs beslut att välja
bort falldämpande golv pga. få referenser och höga kostnader.
Med hänvisning till att frågan om hur fallrisk ska motverkas redan finns
med som en del i arbetet med projektering av särskilda boenden, föreslås
att motionen avstyrks.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SN 2018/0167

Yttrande - motion från Andreas Feymark (-) om
att skicka tillbaka de så kallade
ensamkommande barnen till Migrationsverket
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (-) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I
motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att skicka tillbaka de så
kallade ensamkommande barnen till Migrationsverket. Kommunstyrelsen
har begärt yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 13 maj 2019, § 92
Socialförvaltningens beslutsförslag 3 april 2019
Motion från Andreas Feymark (-) om att skicka tillbaka de så kallade
ensamkommande barnen till Migrationsverket

Övervägande
Utifrån den nya gymnasielagen som beslutades under 2018, och som ger de
ensamkommande ungdomarna möjlighet att stanna i Sverige under tiden
de studerar, har några blivit kvar och söker uppehållstillstånd för att läsa på
gymnasiet. Kommunen har ansvar för dessa ungdomar, till dess de fått
besked om uppehåll. I de fall de får avslag, återgår ansvaret till
Migrationsverket. Men under tiden de är placerade i kommunen, har
kommunen ansvar för de insatser som behövs, och de kostnader detta
medför.
Ansvaret för åldersbestämning av de ungdomar som kommit till Sverige är
Migrationsverkets. I de fall en ungdom har fått ändrad bedömning och sin
ålder uppskriven till 18 år eller äldre, har de återförts till Migrationsverket.
Då det fanns viss oro inför sommaren 2018 och det ökade antal ungdomar
som väntade på besked om uppehåll, satsade kommunen på
trygghetsskapande team, vilka samarbetade med polisen, som en tillfällig
insats. De skapade en lugn miljö för samtliga ungdomar i kommunen.
Motionen baseras på de kostnader som kommunen haft för asylsökande
ensamkommande barn, och den ändrade ersättningen till kommunerna för
denna målgrupp. Som socialnämnden redovisat, visade verksamheten för
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ensamkommande barn ett underskott för 2018 på 8333 tkr. Antalet
ensamkommande barn och ungdomar i Varbergs kommun har dock
minskat. Idag har socialnämnden ansvar för cirka 20 personer i
målgruppen.
Att skicka tillbaka dessa ensamkommande barn till Migrationsverket innan
asylprocessen är klar, kan vi inte göra, då kommunen har ett lagstadgat
ansvar att ge insatser till dess beslut om uppehållstillstånd fattats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
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Redovisning från konferenser
Ledamöter i socialnämnden redovisar från konferenser de deltagit på;
Barnrättsdagarna, Vårdarena Kommunal hemsjukvård och
Anhörigriksdagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Meddelande
Dnr SN 2019/0069
Granskningsrapport från dataskyddsombudet – Förteckning över
personuppgiftsbehandlingar, april 2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Övriga ärende
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om hanteringen och ansvaret för
hjälpmedel när en person har avlidit. Förvaltningen återkommer i frågan
till socialnämndens arbetsutskott.
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om träningsverktyg på Södertull.
Maria Sjödahl, avdelningschef, svarar på frågan.
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om bemanningen av sjuksköterskor i
sommar. Kristina Kjellgren, avdelningschef, svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 6 och 13 maj 2019
Protokoll från sociala utskottets sammanträde 2 och 16 maj 2019
Beslut under perioden 1 april 2019 – 30 april 2019 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning över beslut gällande serveringstillstånd 2 och 16 maj 2019 Dnr SN 2019/0014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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