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Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-15.30

Beslutande

Erland Linjer (M)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Lenor Andersson (M)
Anna-Karin Gustafsson (C)
ViviAnne Johansson (C)
Johan Rosander (MP)
Lena Persson (L)
Björn Jonasson (KD)
Olof Andersson (S)
Malin Kjellberg (S)
Anders Friebe (S)
Ing-Marie Berggren (S)
Johanna Palmelid (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Madelene Thomsen (M)
Jan Lofjärd (M)
Mikael Karlsson (C)
Ingmari Carlsson (V)

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Kristina Kjellgren, avdelningschef, §§ 144-152
Maria Sjödahl, avdelningschef
Ola Viestam, avdelningschef, §§ 144-152
Lisbeth Klingvall, sekreterare
Mats Ericson, utvecklingsstrateg kommunikatör, §§ 144-146, 148-152
Ing-Marie Åkesson, personalföreträdare, §§ 144-151
Lena Brosché, strateg utredare, § 150

Utses att justera

Ing-Marie Berggren (S)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 23 oktober 2017

Sekreterare

Lisbeth Klingvall

Ordförande

Erland Linjer

Justerande

Ing-Marie Berggren

Paragraf
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

19 oktober 2017

Datum då anslaget sätts upp

24 oktober 2017

Datum då anslaget tas ned

15 november 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Lisbeth Klingvall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 144

Tema – äldreboende planering
Maria Sjödahl, avdelningschef, informerarar om planering äldreboende;
• vilka äldreboende som finns i dag
• kommunens planarbete, som görs både på översiktlig och detaljerad
nivå, genom översiktsplaner och detaljplaner
• planerade utbyggnadsområden för Varberg
• fördelning antal platser per serviceort.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2017/0159

Yttrande – reviderad fastighetsinvesteringsprocess
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens beslutsförslag, daterat den 19 september
2017, som eget yttrande till kommunstyrelsens förvaltning, med
följande tillägg:
Under rubriken Övergripande beskrivning, punkt 3 Roller, ansvar
och mandat, där behöver en omarbetning ske för att förtydliga
ansvarsfördelningen mellan initierande nämnd, kommunstyrelsen
och projektets styrgrupp.
Vid investeringar kan det tillkomma okända behov såsom tillbyggnad/ytterligare ytor och ombyggnader som medför ökade
kostnader.
Vid överskridande av investeringskostnader med upp till 10%, max
10 mnkr, kommer det att medföra ökade driftskostnader för
verksamheten vilket nämnden behöver godkänna genom beslut.
Därför behöver det klargöras att det krävs politiska beslut vid
överskridande av fastställda investeringar i kommunfullmäktige.
Följaktligen behöver återkopplingen till beställande nämnd och
kommunstyrelse ske kontinuerligt. Överskridande av
investeringskostnader med upp till 10%, max 10 mnkr, beslutas av
kommunstyrelsen efter beslut i respektive nämnd.
Ökade investeringskostnader över 10 mnkr beslutas av
kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna-Karin Gustafsson (C) föreslår med instämmande av Erland Linjer (M)
och Turid Ravlo-Svensson (S) tillägg till förvaltningens yttrande enligt
följande:
Under rubriken Övergripande beskrivning, punkt 3 Roller, ansvar och
mandat, där behöver en omarbetning ske för att förtydliga
ansvarsfördelningen mellan initierande nämnd, kommunstyrelsen och
projektets styrgrupp.
Vid investeringar kan det tillkomma okända behov såsom tillbyggnad/
ytterligare ytor och ombyggnader som medför ökade kostnader.
Vid överskridande av investeringskostnader med upp till 10%, max 10
mnkr, kommer det att medföra ökade driftskostnader för verksamheten
vilket nämnden behöver godkänna genom beslut.
Därför behöver det klargöras att det krävs politiska beslut vid överskridande av fastställda investeringar i kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 145 forts.
Följaktligen behöver återkopplingen till beställande nämnd och
kommunstyrelse ske kontinuerligt. Överskridande av investeringskostnader
med upp till 10%, max 10 mnkr, beslutas av kommunstyrelsen efter beslut i
respektive nämnd.
Ökade investeringskostnader över 10 mnkr beslutas av
kommunfullmäktige.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall till eller avslag på Anna-Karin
Gustafssons med fleras förslag och konstaterar att socialnämnden beslutar
att bifalla förslaget.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsutvecklingskontoret, Varbergs
kommun har till socialnämnden översänt begäran om yttrande på
Fastighetsinvesteringsprocessen, reviderad 2017.
En genomlysning av kommunens investeringsprocess och fastighetsorganisation gjordes under 2015 och som en del i revisionen ingick att
revidera investeringsprocessen. Syftet med revideringen är att underlätta
för brukare/hyresgäst att fokusera på behov och funktion, öka kopplingen
till projektstyrningsmodellen, förtydliga ansvars/arbetsfördelning i
respektive fas samt förtydliga grindar, beslutsunderlagen – vilka beslut som
ska tas och av vem.
Kommunens fastighetsinvesteringar ska föregås av utredningar som på ett
rationellt och förvaltningsgemensamt sätt säkerställer att rätt
fastighetsinvesteringar görs vid rätt tidpunkt och på rätt plats.
Processen säkerställer att fastighetsinvesteringar hanteras utifrån ett
helhetsperspektiv för kommunen och beskriver vad som ska ingå i
investeringens olika faser.
Fastighetsinvesteringsprocessen föreslås delas in i sju faser:
1. Behovsanalys
2. Åtgärdsval
3. Förstudie
4. Projektutveckling
5. Projektering
6. Byggnation
7. Överlämning

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 9 oktober
2017, § 192
Socialförvaltningens beslutsförslag den 19 september 2017
Justerandes signatur
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Sn § 145 forts.
Fastighetsinvesteringsprocessen - Övergripande beskrivning
Uppdaterad investeringsprocess berör än så länge enbart
fastighetsinvesteringsprocessen.

Övervägande
Socialnämnden är positiv till att fastighetsinvesteringsprocessen förtydligas
och att den säkerställer att fastighetsinvesteringar görs vid rätt tidpunkt och
på rätt plats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens förvaltning
Handläggaren
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Dnr SN 2017/0051

Månadsrapport september 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för september 2017
2. överlämna bilaga i månadsrapport september 2017, ”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 6 oktober 2017
Månadsrapport september 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren
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Dnr SN 2017/0193

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt
LSS
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. flytta korttidshemmet på Vidars gränd 12 i Varberg till Samuels väg
5 i Tvååker.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Antalet barn med funktionsnedsättning ökar, framför allt barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och fler barn har en mer
komplex problematik. Till följd av detta har antalet barn med beslut om
korttidsvistelse ökat markant, även antalet barn som är beviljade ett större
antal korttidsdygn per månad har ökat. I dagsläget är cirka 90 personer
beviljade korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Under perioden fram till 2030 förväntas antalet
barn och ungdomar i behov av korttidsvistelse utökas med 36 barn.
Förvaltningen har för närvarande tre korttidshem och ett mindre antal
stödfamiljer. För närvarande är det mycket högt tryck på dessa
verksamheter. Två av korttidshemmen är fullbelagda. I dagsläget är det 16
barn som har beslut om korttidsvistelse som inte kan verkställas helt eller
delvis.
Förvaltningen driver korttidsvistelse för dövblinda ungdomar på Vidars
gränd. Ungdomarna har vuxit ur Vidars gränds lokaler och det saknas
utrymme för ungdomarnas skrymmande hjälpmedel. Även andra barns
beslut om korttidsvistelse verkställs samtidigt och möjligheten till en
välfungerande verksamhet är begränsad då det är svårt att tillgodose båda
målgruppernas behov samtidigt. På Samuels väg finns utöver generösa
utrymmen möjlighet att avgränsa halva lokalen till dövblindverksamheten
under de perioder som dessa beslut verkställs.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 9 oktober
2017, § 189
Socialförvaltningens beslutsförslag den 1 september 2017
Maria Sjödahl, avdelningschef, informerar om synpunkter från anhöriga,
som framkom vid möte den 17 oktober 2017.

Övervägande
Förvaltningen har övervägt flera alternativ. Förvaltningen gör bedömning
att befintligt förslag att flytta korttidsboendet är det som är mest
fördelaktigt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
Justerandes signatur

Enhetschef Karin Kärrengård, Handläggaren
Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden
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Dnr SN 2017/0194

Bostad med särskild service för barn eller
ungdomar enligt LSS
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. öppna en ny bostad med särskild service för barn eller ungdomar
enligt LSS på Vidars gränd 12.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Behovsanalys visar att antalet personer med funktionsnedsättningar
förväntas öka kommande år och behovet av insatser från förvaltningen till
målgruppen stiger. Antalet barn med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar ökar och fler barn har en mer komplex
problematik. Situationen i hemmet för framför allt dessa ungdomar är i
flera fall trots omfattande stödinsatser mycket ansträngd. Behovsanalysen
visar att andelen barn med behov av bostad med särskild service kommer
att fortsätta öka.
Förvaltningen har i dag en bostad med särskild service för barn eller
ungdomar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) med fyra platser, samtliga belagda.
Behovet av bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS
beräknas i dagsläget inte vara så stort att ett nytt boende redan från start
kommer att fullbeläggas men bedömningen görs att det behöver finnas ett
utrymme för att bereda plats för kommande barn. Förvaltningens
bedömning är därför att det behövs öppnas en ny bostad med särskild
service för barn eller ungdomar enligt LSS.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 9 oktober
2017, § 190
Socialförvaltningens beslutsförslag den 12 september 2017

Övervägande
Insatsen kan verkställas genom köp av plats vilket förvaltningen gjort i
enstaka fall. Erfarenheten är att det kan vara svårt att hitta externa utförare
som är beredda att ta emot barn med komplex problematik. Externa
utförare kan välja att avsluta en placering, vilket förvaltningen har
erfarenhet av. I vissa fall har detta skett med kort varsel. Förvaltningen har
då det övergripande ansvaret att tillgodose barnets behov.
I de fall förvaltningen inte kan verkställa besluten redovisas de som inte
verkställda beslut till IVO och förvaltningen riskerar i dessa ärenden
vitesförelägganden.
Justerandes signatur
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Sn § 148 forts.
Det är i normalfallet mer ekonomiskt att verkställa beslut om bostad med
särskild service i egen regi jämfört med extern placering. Eftersom det inte
finns något externt alternativ i Varbergs kommun så innebär ett boende i
förvaltningens drift att barnen har möjlighet att på ett enklare sätt bibehålla
kontakt med familj, släkt och vänner. Barnen kan gå kvar i sin skola och
behålla sina nuvarande kontakter på BUP, Habilitering och närsjukvård och
så vidare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef Karin Kärrengård
Handläggare
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Dnr SN 2017/0196

Riktlinjer handläggning av boendestöd
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till
Handläggning av boendestöd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

reviderade

riktlinjer

Beskrivning av ärendet
Riktlinjerna är antagna av socialnämnden den 26 november 2005, § 256,
reviderade den 18 december 2014, § 234 och 235.
Revidering av ”Riktlinjer Handläggning av Boendestöd för personkrets 1 och
2, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)” och
”Riktlinjer Handläggning av boendestöd och sysselsättning socialpsykiatri”.
föreslås.
Riktlinjer är ett stöd i bedömningen för handläggare på
Uppdragsavdelningen. På Uppdragsavdelningen finns det i nuläget olika
riktlinjer för boendestöd. Det resulterar i att handläggningen kan hanteras
olika beroende på vilken målgrupp biståndet riktar sig till.
För att få ett gemensamt förhållningssätt i handläggning av boendestöd krävs
samsyn gällande:
• vilka målgrupper boendestöd riktar sig till
• definition av vad boendestöd innebär
• syfte/mål med boendestöd
• kriterier för rätt till bistånd
En gemensam riktlinje är en förutsättning för ovanstående.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 9 oktober
2017, § 181
Socialförvaltningens beslutsförslag den 5 september 2017
Riktlinjer Handläggning av boendestöd. Målgrupperna är personer som
omfattas av personkrets 1 och 2 enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshinder, LSS, och personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Övervägande
De reviderade riktlinjerna medför ingen förändring för de som tidigare
omfattas av målgrupperna och har rätt till bistånd om behov föreligger. De
reviderade riktlinjerna medför inte heller att fler kommer att omfattas av
målgrupperna än tidigare. Revideringen innebär att innehållet blir mer
korrekt utifrån nationella riktlinjer och ur ett juridiskt perspektiv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef Karin Kärrengård
Handläggaren
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Dnr SN 2017/0119

Yttrande – motion från Olle Hällnäs (SD) och
Andreas Feymark (SD) om generationsbryggor
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen då arbete med samverkan mellan äldreboende
och olika skolor redan sker.

Reservation
Johanna Palmelid (SD) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Johanna Palmelid (SD) föreslår att socialnämnden beslutar att tillstyrka
motionen.
Erland Linjer (M) föreslår bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer arbets- och planeringsutskottets förslag mot Johanna
Palmelids förslag och konstaterar att socialnämnden beslutar enligt arbetsoch planeringsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag
Nej-röst för bifall till Johanna Palmelids förslag.
Med 12 ja-röster för arbets- och planeringsutskottets förslag och 1 nej-röst
för Johanna Palmelids förslag beslutar socialnämnden enligt arbets- och
planeringsutskottets förslag.
Beslutande
Ja
Nej
Erland Linjer (M)

X

Lenor Andersson (M)
Anna-Karin Gustavsson (C)

X

ViviAnne Johansson (C)

X

Johan Rosander (MP)

X

Lena Persson (L)

X

Björn Jonasson (KD)

X

Turid Ravlo-Svensson (S)

X

Olof Andersson (S)

X

Malin Kjellberg (S)

X

Anders Friebe (S)

X

Ing-Marie Berggren (S)

X

X

Johanna Palmelid (SD)
Summa
Justerandes signatur

X
12

1
Utdragsbestyrkande
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Sn § 150 forts.

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) har lämnat en motion om
generationsbryggor till kommunfullmäktige. I motionen beskrivs behovet
av att den kunskap de äldre som bott i kommunen större delen av sitt liv
har, förs över till barn i grundskolan. Detta för att bevara kultur och
historia. Förslaget är att bygga generationsbryggor, dvs. låta seniorer vara
delaktiga i grundskolan. Motionen föreslår att Varbergs kommun genom
samverkan mellan äldreboende, föreningar och skolor aktivt arbetar för
införandet av generationsbryggor i kommunen. Kommunstyrelsen har
begärt yttrande från barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 9 oktober
2017, § 193
Socialförvaltningens beslutsförslag den 22 september 2017
Motion om generationsbryggor

Övervägande
Att arbeta över generationsgränser, och samverka mellan de som bor på
äldreboende, föreningar och barn i olika skolor, är positivt. Som framgår av
motionen, är det viktigt att sådana insatser uppmuntras och att de äldres
erfarenheter och kunskaper, oavsett bakgrund, tas tillvara och förs vidare
till barnen. Detta genomförs idag på olika sätt och uppmuntras både från
socialförvaltningen (SOC) och barn- och utbildningsförvaltningen (BUF). I
motionen nämns klassmorfarsystem, vilket fanns för ett antal år sedan.
Idag sker samverkan utifrån olika initiativ och möjligheter och
förutsättningar.
Vid olika högtider, som t.ex. lucia, påsk och midsommar sker samverkan
genom olika gemensamma aktiviteter. Det genomförs även studiecirklar
med olika teman, framförallt utifrån de äldres berättelser om sin uppväxt
och historia, vilket är omtyckt. Ett boende delar matsal med den
närliggande skolan, vilket leder till naturliga, dagliga möten mellan
generationerna. Detta är exempel på en del av den samverkan som sker
idag.
Men samtidigt är det även viktigt att peka på möten och samverkan som
utgår från den kunskap barnen har, och kan förmedla till de äldre. Ett
sådant långsiktigt arbete är Surfcafé. Elever från årskurs 6 besöker de äldre
för att visa, och lära de äldre använda olika digitala verktyg, bland annat
genom Works shops om IT. Det är ett långsiktigt samarbete som pågått
flera år, och som hålls ihop av BUF och SOC.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 150 forts.
Som beskrivits ovan, bedrivs redan idag samverkan mellan förvaltningarna
för att uppnå den överbryggning mellan generationerna som motionen
efterfrågar. Samverkan sker på olika sätt, i olika former, utifrån de
möjligheter och förutsättningar som finns på boenden och skolor.
Förvaltningen föreslår därför att motionen avstyrks då det redan idag sker
samverkan mellan SOC och BUF.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens förvaltning
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

1/1

Reservation från Sverigedemokraterna, Socialnämnden 171019,
Yttrande över motion om att införa generationsbryggor: Dnr: SN
2017/0119-2
Motionen till kommunfullmäktige handlar om att införa generationsbryggor för att på ett
systematiskt sätt arbeta med samarbete mellan kommunens äldreboenden, skolor och
föreningar.
I motionen beskrivs det tydligt att hur både äldre och yngre kan dra nytta av samarbete.
I försök att rättfärdiga avslag på motionen hänvisas det till förvaltningens utlåtande: ”Samverkan
sker på olika sätt, i olika former, utifrån de möjligheter och förutsättningar som finns på boenden
och skolor.”
Ledamöter för Sverigedemokraterna har samtalat med förskolepersonal, föräldrar och anställda
inom Varbergs omsorg som har uttryckt önskan om att samarbetet behövs utökas och
struktureras

mellan

skolor/förskolor/äldreboenden

och

föreningar.

På

vissa

skolor/förskolor/äldreboenden sker ingen samverkan alternativt mycket liten, på andra sker
samverkan/samarbete frekvent.
Ett gott exempel på där samverkan mellan förskola och äldreboende sker ofta är förskolan i
Kungsäter och äldreboendet som ligger precis jämte. Där besöker förskolebarnen äldreboendet
regelbundet och inte enkom på speciella högtider tex Lucia som förvaltningen beskriver.
Samarbetet höjer livskvaliteten och livsglädjen för de äldre på boendena och flera äldre som
Sverigedemokraterna talat med uppger att besök ifrån förskolebarnen är höjdpunkten i deras
tillvaro. Flera äldre uppger att de känner sig behövda och att de gör stor nytta när de förmedlar
kunskap vidare till barnen. Barn får precis som äldre stor nytta och glädje av regelbundna besök
på äldreboenden, de får kunskap om hur det fungerade förr, det blir en extra vuxen att samtala
med utöver förskolepersonalen och de får känna sig behövda och uppskattade utav de äldre.
På andra förskolor och skolor i centrala Varberg sker ingen/mycket liten samverkan med
äldreboenden och dessa barn och äldre blir berövade utav de goda effekterna som samarbete
leder till.
Genom att aktivt arbeta för att införa generationsbryggor mellan äldreboenden, föreningar som
tex PRO och skolor/förskolor uppstår mervärden i form av kunskapsutbyte och livsglädje.
På dessa tidigare nämnda anledningar reserverar jag mig mot beslut om att avslå motionen.

Johanna Palmelid, Sverigedemokraterna

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

Sn § 151
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Dnr SN 2017/0211

Sammanträdestider socialnämnden 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. under 2018 sammanträda kl. 13.30 den 25 januari, 22 februari,
22 mars, 26 april, 24 maj, 23 augusti, 20 september, 25 oktober,
22 november, 13 december samt kl. 8.30 den 21 juni.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden och arbets- och planeringsutskottet har att besluta om
sammanträdestider för 2018. Arbets- och planeringsutskottet har beslutat
om sina sammanträdestider den 9 oktober 2017, § 194.
Socialnämndens sociala utskott beslutar om sina sammanträdestider

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 9 oktober
2017, § 194
Socialförvaltningens beslutsförslag den 25 september 2017

Övervägande
Förvaltningen bedömer att det är av stor betydelse att ärendeflödet mellan
socialnämnden och kommunstyrelsen är smidigt. Förvaltningen har
planerat in nämndens sammanträden utifrån kommunstyrelsens planering
så att socialnämnden sammanträder torsdagar veckan före
kommunstyrelsen. Undantag görs i januari och april månad.
Förvaltningen föreslår att socialnämndens sammanträden förläggs till
torsdagar med start kl. 13.30, förutom den 21 juni (dagen före
midsommarafton) då sammanträdet föreslås starta kl. 8.30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

16

Sn § 152

Meddelande
Dnr SN 2017/0107
Beslut Inspektionen för vård och omsorg 2017-10-04 – tillsyn
Träslövsvägen 23
Dnr SN 2017/0138
Beslut Arbetsmiljöverket 2017-10-03 – föreläggande efter framställning om
ingripande enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen
Dnr SN 2017/0214
Patientnämnden Halland – delårsrapport januari-juni 2017
Dnr SN 2017/0217
Kommunfullmäktige 2017-09-19 § 157 – svar på motion om uppföljning av
genomförandet av motioner
Dnr SN 2017/0022
Kommunfullmäktige 2017-09-19 § 156 – svar på motion om att minska
fallolyckor
Dnr SN 2016/0297
Kommunfullmäktige 2017-09-19 § 155 – svar på motion om demensboende
modell Hattstugan
Dnr SN 2016/0262
Kommunfullmäktige 2017-09-19 § 154 – svar på motion om att ta fram
trygghetsboende som komplement till LSS-boende
Dnr SN 2017/0103
Kommunfullmäktige 2017-09-19 § 151 – svar på motion om att inrätta ett
navigatorcenter för ungdomar
Dnr SN 2017/0215
Kommunfullmäktige 2017-09-19 § 144 – utvärdera verksamheten på
Håstens familjecentral
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

17

Sn § 153

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den
2 och 9 oktober 2017
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 21 september, 26
september, 5 oktober och 19 oktober 2017.
Beslut under perioden 1 september 2017 – 30 september 2017 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning övriga beslut september 2017 – Dnr SN 2017/0035
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 154

Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

18

Dnr SN 2015/0236

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

Beskrivning av ärendet
Malin Kjellberg (S) och Johanna Palmelid (SD) anmäler att de granskat de
fyra senaste besluten före 21 september 2017, gällande personlig assistans
enligt LSS.
Granskaren har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

19

Sn § 155

Val av granskningsärende till nästa
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
1. de fyra senaste besluten före 19 oktober
matdistribution.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

2017,

gällande

Enhetschef uppdragsavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum

