Sammanträdesprotokoll
2015-05-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-17.00

Beslutande

Erland Linjer (M)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Lenor Andersson (M)
Anna-Karin Gustavsson (C)
ViviAnne Johansson (C) §§ 98-113
Mikael Karlsson (C) §§ 114-116
Johan Rosander (MP)
Johanna Palmelid (M)
Björn Jonasson (KD)
Erik Rask (S)
Malin Kjellberg (S)
Olof Andersson (S)
Ing-Mari Gustafsson Berggren (S) §§ 98-111
Ingmari Carlsson (V) §§ 112-116
Bo Qvist (SD)

Ersättare –
ej tjänstgörande

Jan Lofjärd (M)
Mikael Karlsson (C) §§ 98-113
Ingmari Carlsson (V) §§ 98-111

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Ola Viestam, avdelningschef, §§ 98-113
Clary Stark, avdelningschef, §§ 98-113
Kristina Kjellgren, avdelningschef, §§ 98-103
Lena Brosché, avdelningschef, sekreterare
Mats Ericson, utvecklingsstrateg, §§ 98-113
Erica Giannini, personalstrategiska avdelningen, § 101
Karin Kärrengård, utvecklingsledare, § 110
Lill Nilsson, Kommunal, §§ 98-113
Karin Asklöf, avtalsstrateg, §§ 115-116

Utses att justera

Björn Jonasson (KD)

Justeringens plats och
tid

Socialförvaltningen 25 maj 2015

Sekreterare

Lena Brosché

Ordförande

Erland Linjer

Justerande

Björn Jonasson

Paragraf

1-22
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

21 maj 2015

Datum för anslags
uppsättande

27 maj 2015

Förvaringsplats för
protokoll

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Lena Brosché

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 98

Meddelande
SN 2014/0244
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande tillsyn av
utredningstider och förhandsbedömningar enligt socialtjänstlagen avseende
barn och unga
SN 2015/0120
Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg om tillsyn vid Fenix
Hantverksgränd
SN 2014/0113
Kommunfullmäktige 2015-04-21 § 72 – Svar på motion om bostadspolitisk
strategi mot hemlösheten
SN 2014/0024
Kommunfullmäktige 2015-04-21 § 57 – Revisionsberättelse för Varbergs
kommun 2014 – beviljande av ansvarsfrihet
SN 2014/0024
Kommunfullmäktige 2015-04-21 § 58 – Årsredovisning 2014 – Varbergs
kommun
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 99

Övriga ärende
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om rekrytering av personal inför
sommaren. Clary Stark, avdelningschef och Kristina Kjellgren,
avdelningschef, informerar om förvaltningens arbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 100
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Dnr SN 2011/0170

Förvaltningsuppdraget
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om förvaltningsuppdraget
och rollfördelning mellan socialnämnd och förvaltning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 101
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Dnr SN 2015/0114

Socialförvaltningens arbetsmiljöarbete 2014 - Information
Erica Giannini, personalstrategiska avdelningen, informerar om rapport –
Sammanfattning av socialförvaltningens arbetsmiljöarbete 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 102
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Dnr SN 2015/0036

Månadsrapport april 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna månadsrapporten för april 2015

-

tabell 1.6, i månadsrapport april 2015, ”Rapportering av ej
verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)/28§
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)”
överlämnas 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 tre
gånger under 2015.
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 även fram en månadsrapport till
socialnämnden.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 4 maj 2015 förslag till
månadsrapport för april 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-05-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 103
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Dnr SN 2015/0036

Tertialrapport april 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport för april 2015 och
översända den till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning”
framgår att tertial-, delårs- och helårsuppföljningen utgör grunden för
kommunens uppföljning. Den kompletteras med månadsuppföljning tre
gånger per år.
Tertial-, delårs- och årsrapport har sin tyngdpunkt i uppföljning av
verksamheten och de mål som är beslutade både i kommunens budget och i
nämnden eget inriktningsdokument.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 4 maj 2015 förslag till
tertialrapport för april 2015.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2015 § 99.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2015/0079

Reviderat förfrågningsunderlag - upphandling av
sysselsättning för personer med missbruks- och
beroendeproblematik enligt lagen om valfrihetssystem
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till en reviderad anbudsförfrågan
med förfrågningsunderlag och avtal avseende upphandling av
sysselsättning
för
personer
med
missbruksoch
beroendeproblematik enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 21 november 2013 § 216 att godkänna förslag
till anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal avseende
upphandling av sysselsättning för personer med missbruks- och
beroendeproblematik enligt lagen om valfrihetssystem.
Nuvarande förfrågningsunderlag och avtal gäller till och med den 31 maj
2015.
Yttrande
Förvaltningens förslag till nytt förfrågningsunderlag och avtal innehåller
inga principiella förändringar jämfört med nuvarande dokument utan
innebär huvudsakligen redaktionella ändringar, förtydliganden och
uppdateringar. Det är framförallt förtydliganden och uppdateringar när det
gäller målgrupp, synpunktshantering, uppföljning och utvärdering samt
dokumentation och genomförandeplan.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 4 maj 2015 förslag på
reviderad anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2015
§ 100.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Enhetschef Karin Fahlman
Utvecklingsledare Regina Johansson
Utvecklingsledare Ann-Britt Jande
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-05-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 105
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Dnr SN 2015/0080

Reviderat förfrågningsunderlag - upphandling av
sysselsättning för personer med psykiska
funktionsnedsättningar enligt lagen om valfrihetssystem
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till en reviderad anbudsförfrågan
med förfrågningsunderlag och avtal avseende upphandling av
sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar
enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 21 november 2013 § 215 att godkänna förslag
till anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal avseende
upphandling
av
sysselsättning
för
personer
med
psykiska
funktionsnedsättningar enligt lagen om valfrihetssystem.
Nuvarande förfrågningsunderlag och avtal gäller till och med den 31 maj
2015.
Yttrande
Förvaltningens förslag till nytt förfrågningsunderlag och avtal innehåller
inga principiella förändringar jämfört med nuvarande dokument utan
innebär huvudsakligen redaktionella ändringar, förtydliganden och
uppdateringar. Det är framförallt förtydliganden och uppdateringar när det
gäller målgrupp, synpunktshantering, uppföljning och utvärdering samt
dokumentation och genomförandeplan.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 4 maj 2015 förslag på
reviderad anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2015
§ 101.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Enhetschef Eva-Marie Netzén
Utvecklingsledare Karin Kärrengård
Utvecklingsledare Ann-Britt Jande
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-05-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 106
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Dnr SN 2012/0236

Reviderat förfrågningsunderlag - upphandling av daglig
verksamhet i lantlig miljö enligt lagen om valfrihetssystem
Beslut
Socialnämnden beslutar att
godkänna förvaltningens förslag till en reviderad anbudsförfrågan
med förfrågningsunderlag och avtal avseende upphandling av daglig
verksamhet i lantlig miljö enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 21 november 2013 § 217 att godkänna förslag
till anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal avseende
upphandling av daglig verksamhet i lantlig miljö enligt lagen om
valfrihetssystem.
Nuvarande förfrågningsunderlag och avtal gäller till och med den 31 maj
2015.
Yttrande
Förvaltningens förslag till nytt förfrågningsunderlag och avtal innehåller
inga principiella förändringar jämfört med nuvarande dokument utan
innebär huvudsakligen redaktionella ändringar, förtydliganden och
uppdateringar. Det är framförallt förtydliganden och uppdateringar när det
gäller synpunktshantering, uppföljning och utvärdering samt dokumentation
och genomförandeplan. Kompetenskravet har anpassats och följer de krav
som ställs av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 4 maj 2015 förslag på
reviderad anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2015
§ 102.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Enhetschef Karin Fahlman
Utvecklingsledare Karin Kärrengård
Utvecklingsledare Ann-Britt Jande
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-05-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 107
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Dnr SN 2012/0161

Utredning gällande konkurrensutsättning av
arbetsmarknadsinsatser
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens utredning gällande konkurrensutsättning av
arbetsmarknadsinsatser
- ge förvaltningen i uppdrag att ta fram internuppdrag och
ersättningsmodell för arbetsmarknadsinsatser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 24 september 2012 § 199 att ge förvaltningen
i
uppdrag
att
utreda
förutsättningar
att
konkurrensutsätta
arbetsmarknadsinsatser enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) eller lagen
om offentlig upphandling (LOU).
Yttrande
Utredningen bedömer att en upphandling av arbetsmarknadsinsatser enligt
LOV
är
det
mest
lämpliga
sättet
att
konkurrensutsätta
arbetsmarknadsinsatser i det fall en upphandling ska ske.
Utredningen ser dock att en konkurrensutsättning inte bör ske i dagsläget,
utan föreslår att förvaltningen ska arbeta fram ett internuppdrag och
implementera en ersättningsmodell för arbetsmarknadsinsatser innan
eventuell konkurrensutsättning bör ske.
Det är av vikt att ersättningsmodellen prövas först och ger ett resultat som
visar på att det är en hållbar modell och att ersättningen är relevant inför en
eventuell framtida konkurrensutsättning av arbetsmarknadsinsatser.
Processen runt ersättningsystemet bör vara utredd och fungera för att
undvika fel och för mycket administration. I ersättningsmodellen måste
även hänsyn tas till kostnader rörande lokaler.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 27 april 2015 utredning
gällande konkurrensutsättning av arbetsmarknadsinsatser. Förvaltningen
föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram internuppdrag och en
ersättningsmodell för arbetsmarknadsinsatser.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2015
§ 103.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Enhetschef Kristina Hedlund
Avtalsutvecklare Kersti Arvidsson
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-05-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 108
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Dnr SN 2015/0091

Samrådshandling till detaljplan för Västkustbanan genom
Varberg, norra och södra delen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 11 maj 2015, som
eget yttrande till byggnadsnämnden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Bo Qvist (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att före
justering komma in med en skriftlig reservation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret, planenheten har till socialnämnden översänt
samrådshandling till detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och
södra delen. Varbergs kommun.
Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en av Sveriges viktigaste
järnvägar för både person- och godstrafik på regional och nationell nivå.
Sedan 1980-talet har Västkustbanan succesivt byggts ut till dubbelspår med
avsikt att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel.
Idag är cirka 85 % av banan utbyggd och i Halland är det endast sträckan
Varberg-Hamra som fortfarande är enkelspårig. Trafikverket planerar därför
ett dubbelspår utmed hela sträckan med tunnel under centrala Varberg.
Detaljplanen möjliggör byggande av järnvägsspår i dubbelspår med början
norrifrån cirka 1,2 km norr om Getteröbron och fram till bergtunnelns
början i höjd med Magasinsgatan samt från bergtunnelns mynning i Breared
fram till Österleden.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 11 maj 2015 förslag till
yttrande. Nämnden anser att det är viktigt att stationsbyggnaden och de
offentliga platserna i anslutningen till den görs tillgängliga för personer med
olika typer av funktionsnedsättningar. Nämnden ser för övrigt positivt på en
ökad tillgänglighet till och inom staden.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2015
§ 106.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren
Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-05-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 109
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Dnr SN 2015/0072

Yttrande över motion från SPI om att införa halkskydd/
broddar till äldre (65+)
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till yttrande, daterat 10 april 2015
som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nils-Erik Dahlgren och Lennart Liljegren för SPI Välfärden har lämnat en
motion till kommunfullmäktige om att införa gratis halkskydd till personer
över 65 år. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden.
I motionen beskrivs att ett införande av halkskydd till äldre kan bidra till att
minska antalet fallolyckor och halkskador och att kommunen på så vis kan
spara kostnader för den vård som kan komma att krävas.
Yttrande
Orsakerna till fall är flera och det finns även olika metoder för att förhindra
att de ska inträffa. De insatser som har visat sig ge bäst resultat är
individuellt anpassade åtgärder för den enskilde. Allmänna insatser, så som
utdelning av halkskydd har inte kunnat uppvisa lika höga resultat.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 10 april 2015 yttrande
över motion om att införa halkskydd/broddar till äldre (65+).
Socialförvaltningen gör bedömningen att ett införande av gratis
halkskydd/broddar inte är den metod som bör förespråkas i kommunens
arbete med att förebygga fall.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2015
§ 104.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 110
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Dnr SN 2015/0084

Minskat platsantal i bostad med särskild service
Socialnämnden beslutade den 22 oktober 2003 att föreslå kommunstyrelsen att
nio stycken bostadsrättslägenheter ska säljas. Lägenheterna förvärvades under
perioden 1973-1990 i syfte att sprida det sociala åtagandet.
Kommunstyrelsen beslutade 27 januari 2004 att lägenheterna skulle säljas när
de blev lediga. I nuläget har förvaltningen sex av dessa lägenheter kvar, som
när de blir lediga ska återlämnas till serviceförvaltningen och därefter säljas.
Karin Kärrengård, utvecklingsledare, informerar om att en av de kvarvarande
lägenheterna, på Trädlyckevägen, har beviljats och använts som bostad med
särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Personen som bott i bostaden har erbjudits annan bostad med särskild
service vilket ger att denna lägenhet ska återlämnas till serviceförvaltningen
enligt ovanstående beslut i kommunstyrelsen.
Detta innebär att platsantalet i bostad med särskild service enligt LSS minskar
från totalt 107 till 106 platser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 111

Övertagande av hemsjukvård
Clary Stark, avdelningschef, informerar om samverkan mellan kommunen
och Region Halland utifrån övertagande av hemsjukvård enligt avtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-05-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 112
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Dnr SN 2013/0062

Utredning gällande avtal om kosthantering vid dagcentraler i
Varbergs kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

ge förvaltningen uppdrag att utreda möjligheten att utveckla
verksamheten vid Södertull.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M) föreslår att socialnämnden ger förvaltningen uppdrag att
utreda möjligheten att utveckla verksamheten vid Södertull.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om slutrapport – Utredning
gällande avtal om kosthantering vid dagcentraler i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef förvaltningsledningsstab

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 113

Nationellt och regionalt arbete
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om det nationella arbetet
med olika kunskapsråd samt med bemanningskrav i särskilt boende, översyn
av socialtjänstlagen med mera.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-05-21

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 114

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut under april
månad 2015 redovisas
Protokoll från arbets- och
4 maj och den 11 maj 2015

planeringsutskottets

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 29 april och den 12 maj
2015
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2015/0016
2015-04-23 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2015-0501-2016-04-30; Adium Omsorg AB
2015-04-23 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2015-0501-2016-04-30; Cityomsorgen i Varberg ek för.
2015-04-23 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2015-0501-2016-04-30; Hallands CareCenter AB
2015-04-23 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2015-0501-2016-04-30; HemAssistans i Varberg AB
2015-04-23 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2015-0501-2016-04-30; Hemma och Trygg i Varberg AB
2015-04-23 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2015-0501-2016-04-30; Hemservice i Halland AB
2015-04-23 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2015-0501-2016-04-30; Varbergs Hemtjänst och Boende AB
2015-04-23 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2015-0501-2016-04-30; Ella Vård och Omsorg AB
2015-04-23 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2015-0501-2016-04-30; Hemtjänst & Service i Halland AB
2015-04-23 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2015-0501-2016-04-30; Trygghemtjänst Halland AB
2015-04-23 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2015-0501-2016-04-30; Blommans hemtjänst och service i
Halland AB
2015-04-23 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2015-0501-2016-04-30; Rehability i Väst AB
2015-04-27 Direktupphandling av avtal för sjuksköterskeinstaser
sommaren 2015 inom VHT från Scandi Cave AB
2015-04-27 Direktupphandling av avtal för sjuksköterskeinstaser
sommaren 2015 inom VHT från
Bemanningskompaniet i Sverige AB
2015-04-27 Direktupphandling av avtal för sjuksköterskeinstaser
sommaren 2015 inom VHT från Zest Care AB
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SN 2015/0093
SN 2015/0081
SN 2015/0095
SN 2015/0098
SN 2015/0057
SN 2015/0096
SN 2015/0097
SN 2015/0099
SN 2014/0216
SN 2015/0100
SN 2015/0101

SN 2013/0267
Pärm hos
avtalsutvecklare
Pärm hos
avtalsutvecklare
Pärm hos
avtalsutvecklare
Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-05-21

2015-04-27 Direktupphandling av avtal för konsultinsatser
avseende handledning till personalgrupper inom
Varbergs från Autismkonsulten i Äspered AB
2015-04-27 Direktupphandling av avtal avseende sysselsättning i
stall och hästmiljö för kunder i daglig verksamhet
inom Varbergs Omsorg från Ponnylekis i Himle
2015-04-29 Direktupphandling av avtal avseende
jobbsökande/studieförberedande aktiviteter för
kunder som uppbär försörjningsstöd inom
uppdragsavdelningen från Medborgarskolan i
Varberg
2015-04-29 Direktupphandling av avtal avseende konsultinsatser
för tester inom socialförvaltningen från Humanik
AB
2015-05-08 Direktupphandling av avtal avseende vattenträning i
Håstens simhall för kunder inom Varbergs omsorg
från kultur- och fritidsförvaltningen
2015-05-11 Avtalsändring för kundval inom familjerådgivningen
2015-05-20 – 2015-07-31; SamtalsForum i Varberg
AB
2015-05-13 Direktupphandling av avtal avseende
utbildningsinsatser avseende Riskutbildning och
manöverträning för personal inom Varbergs Omsorg
från Halmstads trafikövningsplats ek. för
2015-05-19 Direktupphandling av avtal avseende föreläsning till
personal och anhöriga inom anhörigstödet inom
socialförvaltningen från Firma Lennart Björklund
2015-05-19 Direktupphandling av avtal avseende juridisk
utbildning till personal inom uppdragsavdelningen
från KommunLex AB
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Pärm hos
avtalsutvecklare
Pärm hos
avtalsutvecklare
Pärm hos
avtalsutvecklare

Pärm hos
avtalsutvecklare
Pärm hos
avtalsutvecklare
SN 2013/0124

Pärm hos
avtalsutvecklare

Pärm hos
avtalsutvecklare
Pärm hos
avtalsutvecklare

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 115

Sammanträdesprotokoll
2015-05-21
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Dnr SN 2014/0238

Upphandling av matdistribution i ordinärt boende
Socialnämnden beslutade den 18 december 2014 § 239 att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Nämnden och förvaltningen diskuterar upphandling av matdistribution.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 116

Sammanträdesprotokoll
2015-05-21
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Dnr SN 2015/0043

Upphandling av vård och omsorg inom särskilt boende
äldreomsorgen på Kalkstensgatan 16, Morängatan 34-36 och
Brearedsvägen 6
Socialnämnden beslutade den 18 december 2014 § 240 att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av vård och
omsorg inom särskilt boende äldreomsorgen på Kalkstensgatan 16,
Morängatan 34-36 och Brearedsvägen 6, Varberg.
Nämnden och förvaltningen diskuterar upphandling av vård och omsorg
inom särskilt boende äldreomsorgen på Kalkstensgatan 16, Morängatan 3436 och Brearedsvägen 6.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

