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Lisbeth Klingvall, sekreterare
Kajsa Lissel, personalföreträdare, §§ 109-120
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Sn § 109

Fastställande av föredragningslista
Ärende 16 och 17, granskning av delegeringsbeslut och val av
granskningsärende till nästa sammanträde – utgår. De fyra beslut som
skulle granskats vid dagens sammanträde, granskas vid nästa sammanträde
den 20 september 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 110

Informationen om utbyggnadsplaner
Anna Lund, planeringsstrateg, samhällsutvecklingskontoret, informerar om
utbyggnadsplaner för Varbergs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2018, § 70, att anta
Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun 2018. Utbyggnadsplanen
är ett verktyg för kommunens bolag och förvaltningar i arbetet med att nå
kommunfullmäktiges prioriterade mål om fler bostäder i hela kommunen.
Översiktsplanen svarar på frågan om var vi ska bygga, bebyggelsestrategin
svarar på hur och utbyggnadsplanen på när bostäderna ska byggas.
Varje kommun ska enligt lag om kommunernas bostadsförsörjning ha
antagna riktlinjer för bostadsförsörjning. I Varbergs kommun utgörs
riktlinjer för bostadsförsörjning av Bebyggelsestrategi och Utbyggnadsplan
gemensamt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2016/0269

Återrapportering Demensprojektet
Kristina Kjellgren, avdelningschef, informerar om demensprojektet.
Socialnämnden beslutade den 20 april 2017, § 59, att genomföra projekt
”Utveckla vård och omsorg för personer med demens” under perioden 1
september 2017 – 31 december 2019. Nämnden beslutade den 23 februari
2017, § 24 att; Förstärka resursteam demens. Anpassa vissa boenden
utifrån specifika behov. Stärka stödet för personer med demens och deras
anhöriga med hjälp av resursteam demens, samt genom utveckling av
dagverksamhet och anhörigavlösning, med särskilt fokus på yngre personer
med demens.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2018/0122

Budget 2019 och långtidsplan 2020-2023
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens underlag till kommunens budget 2019 och
långtidsplan 2020-2023 och översända den till kommunstyrelsen,
med den ändringen att satsningen att förstärka med en dietist 2020
ska påbörjas redan 2019 och att socialnämnden tillförs medel för
denna satsning 2019.
2. föreslå kommunfullmäktige att överföra medel motsvarande 20 674
tkr ur socialnämndens ram till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
Turid Ravlo-Svensson (S), Erik Rask (S), Malin Kjellberg (S), Anders Friebe
(S) och Ing-Marie Berggren (S) deltar inte i beslutet att godkänna
förvaltningens underlag till kommunens budget 2019 och långtidsplan
2020-2023 (punkt 1).
Johanna Palmelid (-) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
ViviAnne Johansson (C) förslår med instämmande av Lena Persson (L) att
den föreslagna satsningen att förstärka med en dietist 2020 ska påbörjas
redan 2019 och att socialnämnden tillförs medel för denna satsning 2019.
Ajournering kl. 14.40-15.00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämndernas driftramar för 2019 fastställdes av fullmäktige i samband med
budgetbeslut den 14 november 2017. Under våren 2018 har
förutsättningarna för nämndernas arbete med budget 2019 förtydligats
genom dokumentet Planeringsförutsättningar inför budget 2019, vilket
beslutats av kommunstyrelsen den 24 april 2018.
De drifts- och investeringsramar som beslutas genom
Planeringsförutsättningar inför budget 2019 är de ramar som nämnderna
har att förhålla sig till vid upprättande av underlag till kommunens budget
2019 och långtidsplan 2020-2023. Vid kommunfullmäktiges budgetbeslut i
november 2018 kommer nämndernas ramar revideras för följande:
• Eventuellt förändrade uppräkningsfaktorer för pris- och
löneökningar enligt SKL:s prognos hösten 2018.
• Övriga ekonomiska justeringar som är av teknisk art och som inte
påverkar helheten.
• Eventuella effekter av regeringens höstproposition
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Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 6 augusti 2018
Budget 2019 och långtidsplan 2020-2023
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SN 2018/0033

Månadsrapport juni/juli 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapporten för juni och juli 2018
2. överlämna bilaga i månadsrapport juni 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 skall kunna följa verksamhetens utveckling.
Därför tar socialförvaltningen varje månad även fram en månadsrapport till
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 6 augusti 2018
Månadsrapport juni 2018
Månadsrapport juli 2018
Rapportering ej verkställda beslut kvartal 2, 2018
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SN 2018/0132

Yttrande – Förslag till ortsutvecklingsstrategi,
Framtidens Hunnestad
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens beslutsförslag daterat den 30 juli 2018
som eget yttrande till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning, näringslivs- och destinationskontoret har
till socialnämnden översänt förslag till ortutvecklingsstrategi – Framtidens
Hunnestad.
Hunnestad ligger cirka 7 km öster om Varbergs tätort, utmed den gamla
landsvägen mellan Träslöv och Grimeton. Orten har cirka 480 invånare i
dag.
Syftet med en ortsutvecklingsstrategi är att försöka hitta ett bra
planeringsunderlag och utvecklingsprocess för mindre orter som i dag
omfattas av föråldrade eller inte tillräckligt vägledande planeringsunderlag.
Sju saker som, enligt förslaget, kan förbättras i Hunnestad inför framtiden:
• Hantering av VA behöver förbättras för att orten ska kunna utvecklas
• Bostadsutbudet behöver bli mer varierat med fler mindre lägenheter
• Kollektivtrafiken behöver bli mer attraktiv
• Utbyggnad av cykelförbindelse mellan Hunnestad och Varbergs
tätort behövs
• Bredbandstäckningen på orten behöver utvecklas
• Utveckling av attraktiva och ordnade mötesplatser behövs
• Utveckling av promenad/joggingstråk samt möjlighet att rida i
naturen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 augusti
2018, § 128
Socialförvaltningens beslutsförslag den 30 juli 2018
Förslag till ortsutvecklingsstrategi, Framtidens Hunnestad

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 på mötesplatser som planeras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SN 2018/0134

Yttrande – Fördjupad översiktsplan för
Kungsäter
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens beslutsförslag daterat den 30 juli 2018
som eget yttrande till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsutvecklingskontoret, har till
socialnämnden översänt samrådshandling om fördjupad översiktsplan för
Kungsäter.
Kungsäter med cirka 400 invånare ligger i den nordöstra delen av Varbergs
kommun, på gränsen till Marks kommun. Kungsäters bostadsbebyggelse
består främst av småhus. Nästan hälften av ortens bostäder upplåts som
hyresrätter, vilket är en förhållandevis stor andel jämfört med andra orter i
kommunen. Övrig bostadsbebyggelse är äganderätter.
Kungsäter har viss kommunal service i form av förskola, skola,
trygghetsboende och äldreboende. Orten har även en mataffär. Det finns ett
fåtal gång- och cykelvägar, i övrigt hänvisas gångare och cyklister till det
övergripande vägnätet.
Kollektivtrafik i form av busslinje mellan Kungsäter och Varbergs tätort
finns, turtätheten för linjerna är cirka 3–4 turer per dag i respektive
riktning. Busslinjen mellan Kungsäter och Veddige är anropsstyrd och
behöver förbeställas senast en timma före avresa.
Översiktsplanen för Varbergs Kommun är från 2010 och visar huvuddragen
för mark och vattenanvändningen. Den nya planen omfattar Kungsäters
tätort och dess närmaste omgivning och ersätter den kommunomfattande
planen från 2010 inom detta geografiska område.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 augusti
2018, § 129
Socialförvaltningens beslutsförslag den 30 juli 2018
Fördjupad översiktsplan för Kungsäter

Övervägande
Övervägandet berör endast det som ligger inom ramen för socialnämndens
ansvarsområde. En framtida utbyggnation av bostadsbebyggelser,
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Sn § 115 forts.
mötesplatser och grönområden bör utformas så att människor oavsett
ålder, kön eller fysisk möjlighet ska kunna vara delaktiga i samhällslivet.
Bostäder bör utformas så de är tillgängliga för personer med olika
funktionsnedsättningar. Det går därmed att minimera kommunens
kostnader för framtida bostadsanpassningar. God belysning främjar
tillgängligheten för personer med synnedsättningar men är även viktig för
att förstärka känslan av trygghet.
Socialnämnden är positiv till att det byggs flerbostadshus med mindre
hyresrätter så personer som inte har möjlighet att köpa sin bostad kan bo
på orten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SN 2016/0115

Utredning om webbaserad socialrådgivning
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. rapporten, utredning om webbaserad socialrådgivning, överlämnas
till kommunstyrelsen med förslag att fortsatt utredning genomförs
av Varberg direkt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har, på uppdrag av kommunstyrelsen, utrett införande av
webbaserad socialrådgivning. Bakgrunden är en motion från Lars-Åke
Erlandsson (V) och Ingmari Carlsson (V) om webbaserad socialrådgivning.
I det yttrandet på motionen om webbaserad socialrådgivning som
socialnämnden tidigare godkänt den 26 januari 2017, § 7, framgick att det
fanns flera frågeställningar som behöver utredas inför ett införande, såsom
omfattning, bemanning, nytta/kostnader, informationssäkerhet samt teknik.
Denna utredning koncentreras på de delar som kommunstyrelsens efterfrågat:
formerna och finansiering av införande av webbaserad socialrådgivning.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 augusti
2018, § 132
Socialförvaltningens beslutsförslag den 16 juli 2018
Socialförvaltningens utredning den 16 juli 2018

Övervägande
Socialförvaltningen har genom omvärldsbevakning, arbetsgrupper och
diskussionsforum utrett och tagit fram ett förslag gällande webbaserad
socialrådgivning.
Tre alternativ på hur en webbaserad socialrådgivning kan bedrivas har tagits
fram: chattfunktion, FAQ (Frequently Asked Questions) och ”anonyma mejl”.
Frågan om alternativa, webbaserade kontaktvägar ligger i tiden och bör införas
inom kommunen. Viktigt är att tjänsten är lättanvänd för alla och inte kräver
någon större teknisk kunskap. Utifrån genomgången av för- och nackdelar
med de olika alternativen, är förslaget att om webbaserad socialrådgivning
införs, förordas chattfunktion kombinerad med FAQ.
Om en webbaserad rådgivning startas i kommunen bör den ingå i Varberg
direkts uppdrag. Varbergs kommun har beslutat om en väg in för
medborgarna, och startat Varberg direkt för att vara denna vägen. En
Justerandes signatur
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chattfunktion borde vara en naturlig utveckling av Varberg direkt. Det skulle
innebära en alternativ kontaktväg till ett telefonsamtal. En sådan lösning
skulle inte heller innebära en större förändring av Varberg direkts nuvarande
uppdrag.
En webbaserad rådgivning kan ses som en kommunövergripande fråga, och
bör inte föregås av en egen lösning på socialförvaltningen. Fortsatt utredning
om former etc. bör därför ligga hos det kommungemensamma kundcentret,
Varberg direkt, som numera är i drift. De bör även utreda kostnader för ett
sådant arbetssätt och verktyg för att sköta det.
Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen och föreslår att
fortsatt utredning ska genomföras av Varberg direkt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunstyrelsen
Handläggare
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Dnr SN 2018/0126

Yttrande – Digital Agenda 2020-2023
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. förslag till Digital Agenda 2020–2023 tillstyrks.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förslag till Digital Agenda för Varbergs kommun, 2020–2023, har tagits
fram för kommunens förvaltningar.
Syftet med agendan är att stötta förvaltningarna i att utveckla sin
verksamhet genom digitalisering. Agendan pekar ut områden som
Varbergs kommun ska fokusera på under de närmaste åren. Digital Agenda
2020–2023 visar på en tydlig framtida styrning för kommunens digitala
utveckling utifrån dokumentet. När agendan är antagen, ska den brytas ner
i en handlingsplan för respektive nämnd.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 augusti
2018, § 133
Socialförvaltningens beslutsförslag den 16 juli 2018
Socialförvaltningens utredning den 16 juli 2018
Digital Agenda för Varbergs kommun, 2020–2023

Övervägande
Socialnämnden anser att den digitala agendan är angelägen, relevant och
högaktuell då den beskriver viktiga utvecklingsområden som bidrar till
lösningar att förverkliga socialnämndens olika mål. Genom att ta till vara
på digitaliseringens möjligheter, via exempelvis välfärdsteknologi, kan
kvaliteten på service och insatser öka, vården bli mer jämlik och resurserna
användas mer effektivt, vilket bidrar till att uppfylla socialnämndens mål.
Även strukturen i agendan, med en uppbyggnad utifrån omvärld och lokal
nivå fram till vad Varbergs kommun ska göra för att uppnå syftet är bra.
Användandet av digitala kanaler och tekniska lösningar kan bidra på ett
positivt sätt till hållbarhetsmålen och socialnämndens mål att minska
miljöpåverkan i verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Nämnden
ser det generellt som viktigt att alla nysatsningar eller nyinvesteringar i den
handlingsplan som ska tas fram kostnadsberäknas och har en tydlig
finansieringsplan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-08-23

15

Sn § 117 forts.
I den utredning som genomförts av socialförvaltningen, framgår att
samtliga åtta fokusområden i agendan (Bredbandsutbyggnad,
Informationssäkerhet, integritet, Självservicetjänster och digital
förvaltning, Spetsteknik och artificiell intelligens (AI), Arkitektur,
standarder och öppna data, Ledarskap, kultur och samverkan, Digital
innovation- arbetssätt och kompetens samt Medborgardialog) kan vara
utgångspunkt för socialnämndens fortsatta digitala utveckling och styrning
av verksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunstyrelsen
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Sn § 118

Redovisning av uppföljning extern hemtjänst
Maria Sjödahl, avdelningschef, informerar om resultatet av förvaltningens
uppföljning av externa utförare av hemtjänst under maj – juni 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 119

Meddelande
Kommunfullmäktige 2018-06-19:
§ 110 Tertialrapport 2018, Varbergs kommun – Dnr SN 2018/0104
§ 111 Uppföljning av intern kontroll 2017 – Dnr SN 2017/0057
§ 112 Attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisning – Dnr SN
2015/0030
§ 120 Nämndsorganisation för mandatperioden 2019-2022 – Dnr SN
2018/0081
Kommunstyrelsen 2018-06-26:
§ 156 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsförteckning
Kommunfullmäktige 2018-08-07:
§ 126 Fördelning av tillfälligt stöd till ensamkommande – Dnr SN
2018/0046
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 120

Övriga ärende
Lena Persson (L) ställer fråga om verksamhetens påverkan av sommarens
värmebölja. Kristina Kjellgren, avdelningschef, svarar på frågan.
Lena Persson (L) ställer fråga om rapportering av nattfasta och
genomförandeplaner till nämnden. Årets resultat redovisas i
kvalitetsberättelsen, som rapporteras till nämnden under våren 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 13
augusti 2018
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 28 juni, 12 juli, 26 juli,
9 augusti och 20 augusti 2018
Beslut under perioden 1 juni 2018 – 31 juli 2018 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning över beslut gällande serveringstillstånd, daterad den 20
augusti 2018
Förteckningar övriga beslut, daterade den 22 och 23 augusti 2018 –
Dnr SN 2018/0031
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