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Dnr SN 2017/0071

Ny nämnd
Kommunstyrelsen beslutade den 20 december 2016, § 273, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att närmare studera alternativ A i
Översyn av den kommunala vuxenutbildningen med innebörd att det
skapas en ny verksamhetsnämnd med ansvar för gymnasieskola, all
vuxenutbildning inklusive Centrum för livslångt lärande, samt
arbetsmarknadsenhet.
Christina Josefsson, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen,
har utsetts till projektledare. Christina Josefsson informerar om översynen
och förslag om att inrätta en ny nämnd: Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnd.
Den nya nämnden för kompetens och arbetsmarknad beräknas kunna vara
igång den 1 januari 2019.
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Sn § 21

Planer/processer inför ny- och ombyggnation
Maria Sjödahl, avdelningschef, informerar om kommunens planer/
processer inför ny- och ombyggnation; Samhällsplanering,
Lokalförsörjning och Investering/Budgetprocess.
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Dnr SN 2017/0110

Årsrapport 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till årsrapport 2017 och översända
den till kommunstyrelsen.
2. godkänna underlag till Varbergs kommun årsredovisning 2017 och
översända den till kommunstyrelsen.
3. yrka hos kommunfullmäktige att 7 119 tkr överförs till
socialnämndens resultatreserv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Årsrapporten ger en sammanfattande beskrivning av hur
socialförvaltningen arbetat med Vision 2025, kommunfullmäktiges
målinriktningar och strategiska inriktningar samt socialnämndens egna
mål. Dessutom ges en kort beskrivning av framtida utmaningar.
Socialnämndens resultat för 2017 är ett underskott på 0,2 mnkr, vilket
återigen visar på god följsamhet gentemot budget. I resultatet finns ett
underskott i verksamheten för ensamkommande på drygt 9 mnkr. Denna
verksamhet finansieras via den statliga ersättningen från Migrationsverket.
Detta innebär att den del som är kommunalt finansierad visar ett överskott
på knappt 9 mnkr. Socialnämnden yrkar att öka resultatreserven med 7 119
tkr så att den inför 2018 uppgår till 32 553 tkr.
Socialnämnden ser framtida utmaningar:
• Ökade behov inom äldreomsorgen. Den demografiska utvecklingen
med allt fler äldre kommer att ge en allt större efterfrågan inom
äldreomsorgen. Detta kommer att leda till ökade kostnader samt
ökat behov av särskilda boendeplatser.
• Avancerad hemsjukvård i hemmet. Allt mer hälso- och sjukvård
kan och ska utföras i hemmet vilket innebär en förskjutning från
sjukhusvård till kommunal hälso- och sjukvård. Detta innebär
ökande kostnader för den kommunala hemsjukvården vilket inte
finns reglerat i nuvarande överenskommelse med Region Halland.
• Ökad efterfrågan på insatser enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade. Behovet av insatser för personer med
funktionsnedsättningar ökar allt mer. Bland annat finns en
osäkerhet kring gränsdragningar inom personlig assistans där allt
striktare regler kring den statliga assistansersättningen gör att fler
är i behov av kommunalt stöd.
• Integration. Antalet personer som avslutar sin etableringsperiod
kommer att öka. Alla kommer troligen inte vara självförsörjande och
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Sn § 22 forts.

•

därmed finns en risk att kostnaderna för försörjningsstöd kommer
att öka.
Ensamkommande. Då antalet ensamkommande barn minskat
kraftigt och ersättningsnivåerna sänkts finns svårigheter att nå
ekonomisk balans i verksamheten de kommande åren.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 12 februari
2018, § 19
Socialförvaltningens beslutsförslag den 6 februari 2018
Årsrapport 2017
Underlag till Varbergs kommun årsredovisning 2017
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Dnr SN 2018/0033

Månadsrapport januari 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för januari 2018.
2. överlämna bilaga i månadsrapport januari 2018, ”Rapportering av ej
verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § SoL och 28 § LSS” till
kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 den 7 februari 2018
Månadsrapport januari 2018
Ej verkställda beslut kvartal 4, 2017
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Sn § 24

Ägarsamråd
Josefin Alström, avdelningschef, informerar om Varbergs omsorgs
uppföljning av verksamheten 2017 och utmaningar inför 2018 och framåt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2018/0001

Uppföljning av intern kontrollplan 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna redovisning av genomförda kontroller enligt intern
kontrollplan 2017 och förslag till åtgärder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämnden har enligt kommunallagen 6 kap. 6 § det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med intern kontroll
är att trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster, säkra att
resurser används i enlighet med tagna beslut samt att förtroendevalda och
anställda skyddas från oberättigade misstankar. Genom en systematisk
intern kontroll identifieras förbättringsområden och en återkoppling kan
ske till verksamheten. Nämnden ska årligen upprätta en intern kontrollplan
baserad på en riskkartläggning av moment och rutiner i verksamheten.
Socialnämnden beslutade den 23 mars 2017, § 38, att följande kontroller
skulle göras i den interna kontrollen för 2017:
Tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. följs:
• HS-avvikelser; Återkoppling/lärande; avgränsad till
läkemedelsavvikelser
• Att beslut och verkställighet överensstämmer inom hemtjänsten
• Säkerställa att Lifecare SIP innehåller aktuell information –
Kvittering av meddelandetyper
• Att individbeslut följs upp i tid
• Att samtycke finns för inhämtande av information.
Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är
tillförlitlig:
• Att beställningar till utföraren görs på rätt sätt.
Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt:
• Att gällande ramavtal följs.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 12 februari
2018, § 21
Socialförvaltningens beslutsförslag den 30 januari 2018
Intern kontrollplan 2017

Övervägande
Samtliga kontroller har genomförts förutom att individbeslut följs upp i tid
inom särskilt boende. Resultatet av internkontrollen visade brister på
följande områden som föreslås överföras till 2018 års internkontroll:
• Säkerställa att Lifecare SIP innehåller aktuell information
• Att individbeslut följs upp i tid
• Att beställningar till utföraren görs på rätt sätt.
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Dnr SN 2017/0255

Kartläggning och kvalitetsutveckling av
kommunens insatser till personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. upphäva socialnämndens beslut den 14 december 2017, § 175, om
att godkänna kartläggning av kommunens insatser till personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
2. godkänna kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens
insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
och översända det till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag från kommunfullmäktige att
utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller behoven hos personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hur kommunen skulle
kunna höja kvaliteten på kommunens insatser för personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i deras kontakter med
kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2017, § 244, att förlänga
uppdraget gällande kartläggning av kommunens insatser till personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till maj 2018.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 12 februari
2018, § 22
Socialförvaltningens beslutsförslag den 5 februari 2018
Slutrapport - Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser
till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Kartläggning av socialförvaltningens, barn- och utbildningsförvaltningens
och kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Övervägande
Då förvaltningarnas gemensamma åldersspann utgörs av barn och unga
upp till 21 år har projektarbetet begränsats till barn och unga med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom denna åldersgrupp.
Utifrån kartläggningar och diskussioner i projektgrupp och i
förvaltningarnas arbetsgrupper har projektgruppen identifierat ett antal
områden där samverkan mellan förvaltningarna behöver tydliggöras och
förbättras.
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Sn § 26 forts.
Projektgruppen har urskilt ett antal områden som bedöms vara mest
angelägna att utveckla för att förvaltningarna bättre ska kunna nå och möta
upp målgruppen inom respektive förvaltning.
Det finns behov av att:
• Kompetenshöja och samordna fortbildning inom Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) tillsammans med Varbergsnämnden
inom Region Halland, för personal som arbetar direkt med
målgruppen, så att individanpassade utbildning för målgruppen kan
utvecklas ytterligare. Samordnas i kompetensutvecklingsplan för
förvaltningarna under perioden 2019–2023.
• Kunskapshöjande insatser tillsammans med Varbergsnämnden för
dels all personal och fördjupning för berörd personal inom
förvaltningar inom området neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar under 2019–2023.
• Stärka och rikta det drogförebyggande arbetet i större utsträckning
för målgruppen i samarbete med Trygg i Varberg och som en del av
prioritering av Folkhälsorådet. Uppföljning av arbetet görs av Trygg i
Varberg 2021 och 2023.
• Utveckla och förstärka övergripande stödteam Be Right Back i
grundskolan så att tvärprofessionell kompetens kan utgöra
ytterligare ett stöd för målgruppen för att återta och behålla eleverna
i skolgång och så att eleverna når målen i grundskolan.
• Bibehålla och utveckla flexteamen på varje grundskola som i sitt
arbete kan arbeta med direktinkludering och alternativ i elevernas
undervisning, som gör att eleverna når målen i grundskolan.
• Barn med NPF kan ofta känna sig ensamma och har svårt med
kamratrelationer och behöver därav stöd för att få en stimulerande
fritid. Alternativ möjliggörs i fritidshemsverksamheten för barn
under 13 år, som är anpassad efter barnens ålder.
• Förstärka fritidsverksamhet t.ex. vid kommunens ungdomsgårdar
både när det gäller inkluderande och vissa riktade insatser.
• Gemensam uppföljning av skolplacerade ungdomar med LSS för att
ta fram alternativ på hemmaplan.
• Utveckla lämpliga NPF-anpassningar på gymnasiet och skapa
ytterligare alternativa studieprogram för att motverka avhopp.
• Ta tillvara erfarenheter som Steget vidare samt vidareutveckla
fungerande metoder och goda exempel där man inom vissa program
lyckas förhållandevis väl med elever med NPF.
• Kvalitetssäkra tillgänglighet för målgruppen NPF. Våra skolor skulle
likt flygplatser gynnas av visuella stödstrukturer. Genom
färgkodning, tydligare skyltning, markering i text och bild ges
förutsättningar för att elever självständigt kan orientera sig och hitta
rätt.
• Under mandatperioden 2019–2023 ytterligare genomlysa och
identifiera områden där det saknas insatser och aktiviteter.
• Utveckla samverkan mellan olika förvaltningar och regionen samt
utveckla SIP/nätverksformen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 27

Trygg i Varberg
Susanne Bergenheim, utvecklingsledare, informerar om handlingsplan
2018 - 2021 för Trygg i Varberg. Folkhälso- och trygghetsrådet är en
samverkansgrupp kring frågor som rör folkhälsa samt trygghetsfrämjande
och brottsförebyggande verksamhet i Varberg. Trygg i Varberg är ett
nätverk tillsatt av Folkhälso- och trygghetsrådet. Följande parter ingår i
Folkhälso- och trygghetsrådet samt Trygg i Varberg: Barn och utbildning,
Socialtjänst, Kultur och fritid, Hamn och gata, Stadsbyggnad, Region
Halland/Varbergsnämnden, Polisen och Räddningstjänsten Väst.
Fokusområden i Handlingsplan 2018 - 2021 är:
• Barn och ungas fysiska och psykiska hälsa
• ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)
• Trygghet och säkerhet
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Sn § 28

Anhörigriksdagen
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. en representant var från de tre anhörigföreningarna i Varberg ska få
möjlighet att delta i anhörigriksdagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Anhörigas Riksförbund (AHR) inbjuder till anhörigriksdagen den 15 - 16
maj 2018.
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Sn § 29

Meddelande
SN 2017/0138
Arbetsmiljöverket 2018-02-05 – Avslutar ärende
Socialstyrelsen 2018-01-25 – Samordning av insatser för barn med
funktionsnedsättning
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Övriga ärende
Lena Persson (L) ställer fråga om bredband på särskilt boende. Håkan
Strömberg, förvaltningschef, svarar på frågan.
Lena Persson (L) ställer fråga om trygghetslarm. Maria Sjödahl,
avdelningschef, svarar på frågan.
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Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den
5 och 12 februari 2018
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 25 januari, 8 februari
och 15 februari 2018
Beslut under perioden 1 januari 2018 – 31 januari 2018 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning övriga beslut februari 2018 – Dnr SN 2017/0035
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0236

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anteckna granskningen till protokollet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erland Linjer (M) och Jan Lofjärd (M) anmäler att de granskat
fyra senaste besluten före 25 januari 2018, gällande
bostadsanpassningsbidrag.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
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Sn § 33

Val av granskningsärende till nästa
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
1. fyra beslut gällande särskilt boende av de besluten som ej verkställts
enligt bilaga i månadsrapport januari 2018, ”Rapportering av ej
verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § SoL och 28 § LSS.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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