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Beslutande

Lena Andersson (M)
Inger Karlsson (S)
Erland Linjer (M)
Anne Tano (M) §§ 1-9, 11-17
Susanna Thunberg (C)
ViviAnne Johansson (C)
Lena Persson (FP)
Göran Ericsson (S)
Anders Friebe (S)
Eivor Blomstrand (S)
Therese Svensson-Stoltz (S)
Mats Anderson (MP)
Ghada Meldhav (M)
Anna-Karin Gustavsson (C) § 10

Ersättare –
ej tjänstgörande

Anna-Karin Gustavsson (C) §§ 1-9, 11-17
Monica Nilsson (KD)
Maulo Rivera (S)

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Lena Brosché, avdelningschef §§ 1-13
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef §§ 1-16
Ola Viestam, avdelningschef §§1-13
Mats Ericson, kommunikatör §§ 1-13
Kersti Arvidsson, sekreterare
Christina Utzon, Mogul § 2

Utses att justera

Göran Ericsson (S)
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

31 januari 2013

Datum för anslags
uppsättande

7 februari 2013

Förvaringsplats för
protokoll

Socialförvaltningen Norrgatan 25

Underskrift

Kersti Arvidsson

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande
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Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-01-31

3

Sn § 1

Fastställande av föredragningslistan
Ärende nummer 7, komplettering av socialnämndens verksamhetsberättelse
2012 avseende resultatredovisning och nummer 15, uppföljning av
socialförvaltningens kundcenter, på föredragningslistan utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 2

Ledningssystem - Atlas
Förvaltningen samt Christina Utzon från
ledningssystemet Atlas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Mogul

Utdragsbestyrkande

informerar
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Datum
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Dnr SN 2012/0032

Månadsrapport december 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna månadsrapporten

-

tabell 1.6 ”Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 §
socialtjänstlagen (SoL) och 28 § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)” överlämnas till kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förvaltningen redovisar månadsrapport för december 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0010

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna verksamhetsberättelse för socialnämnden 2012 och
översända den till kommunstyrelsens förvaltning/ekonomikontoret.

Yrkanden
Lena Andersson (M) yrkar att socialnämnden skall godkänna
verksamhetsberättelsen och översända den till kommunstyrelsens
förvaltning/ekonomikontoret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förvaltningen har utifrån kommunstyrelsens anvisningar tagit fram förslag
till verksamhetsberättelse för socialnämndens verksamhet 2012 inklusive
redovisning av måluppfyllelse/analys av effektmålen inom området vård
och omsorg. Förvaltningen redovisar en sammanställning av resultaten av
”Öppna jämförelser – vård och omsorg 2012”.
Arbets- och planeringsutskottet har fått information i ärendet den 14 januari
2013 § 2.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret
Handläggaren
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Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-01-31

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 5

7

Dnr SN 2012/0002

Yttrande över remiss - Motion om vård och omsorg, en
arbetsplats för framtiden
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- anta förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 11 januari 2013,
som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen och därmed ange att
socialnämnden anser att motionen ska avstyrkas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Freddy Jensen (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande
äldreomsorgen. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta om bland
annat att utveckla ett kompetensutvecklingsprogram, utveckla ett
förebyggande friskvårdsarbete som en del av arbetstiden samt att
tillsammans med de fackliga organisationerna utveckla en modell för
inflytande över arbetstider och arbetsbelastning. Socialnämnden har att yttra
sig över motionen.
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2011:9 skall den som driver
verksamhet enligt socialtjänstlagen ha ett ledningssystem som bidrar till ett
systematiskt förbättringsarbete. I ledningssystemet ska bland annat säkras
upp att personal har lämplig utbildning och erfarenhet. Det ska ingå en plan
för kompetensutveckling.
Socialnämnden
har
stimulerat
utbildningsprojekt
utifrån
”Omvårdnadslyftet”. Därutöver har det även påbörjats och genomförts andra
utbildningar, exempelvis Rehabiliterande förhållningssätt som arbetssätt,
Etik i praktiken, Dokumentation, Fallprevention och Rehab i hemmet.
Frågan om utveckling/förändring av friskvård anser nämnden bör behandlas
ur ett kommunalt helhetsperspektiv. Som ett led i förebyggande friskvård,
erhåller kommunanställda stöd till friskvård.
Förslaget om att förvaltningen tillsammans med de fackliga
organisationerna ska titta på andra åtgärder som stärker viljan och förmågan
att arbeta heltid sker redan.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 11 januari 2013 att
socialnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen anger att nämnden anser
att motionen ska avstyrkas.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013
§ 12.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0003

Ansökan om medel för att upprätta regional handlingsplan
vid våld i nära relation
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

hos Socialstyrelsen, tillsammans med övriga kommuner i Halland,
ansöka om medel för att upprätta regional handbok ”Handlingsplan
vid våld i nära relation”.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Syftet med handboken ”Handlingsplan vid våld i nära relation” är att skapa
en gemensam skrift där relevant kunskap samlas och ett möjligt gemensamt
förhållningssätt inom området våld i nära relation anges. Handbokens
målgrupp är den personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer
som blir utsatta för, utövar eller bevittnar våld i den nära relationen. Detta
innefattar exempelvis polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Region Halland har sedan tidigare en handbok som avser sexuella övergrepp
och misshandel av barn 0-18 år. Man har funnit att samverkan kring
framtagandet och implementeringen av gemensamma handböcker är ett
gynnsamt arbetssätt inom de områden där krav på ett samordnat förfarande
är som störst.
Socialförvaltningen i Halmstad, har åtagit sig att författa ansökan gällande
medel för att anställa en samordnare/processledare för att ta fram en
gemensam handbok för våld i nära relationer. I uppdraget till samordnaren
ligger projektplanering, samordning, samanställning samt implementering.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 14 december 2012 att
socialnämnden ska ansöka om medel för att upprätta regional handbok
”Handlingsplan vid våld i nära relation”.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2013
§ 3.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren
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Dnr SN 2012/0253

Nya lokaler för Skulta Dagvård
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

uppdra åt serviceförvaltningen att anpassa lokalerna på Storgatan 44,
Träslövsläge för Skulta Dagvårds verksamhet

-

hemställa hos servicenämnden att cirka 500 tkr anvisas ur nämndens
anpassningskonto för lokalanpassningen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skulta dagvård är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom och
bedrivs sedan mitten av 1980-talet i en kommunägd mindre fastighet i
Träslövs By. Lokalerna är inte ändamålsenliga, verksamheten ligger avsides
och deltagarna kan inte utan transporter medverka i aktiviteter.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 14 januari 2013 att flytta
verksamheten till Storgatan 44 i Träslövsläge i före detta vårdcentralens
lokaler. Det krävs en del anpassningar av lokalerna för att de ska bli
ändamålsenliga till dagvårdsverksamhet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013
§ 11.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign
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Handläggaren
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Dnr SN 2012/0203

Reviderat förfrågningsunderlag - upphandling av insatser
inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta framtaget förslag till reviderat förfrågningsunderlag och förslag
till avtal avseende upphandling av insatser inom hemtjänsten enligt
lagen om valfrihetssystem (LOV).

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade i december 2006 att införa kundval för hemtjänst i
ordinärt boende inom äldreomsorgen, från och med 1 januari 2007.
Riksdagen beslutade i november 2008 om en ny lag, lag om
valfrihetssystem (LOV). Lagen trädde i kraft 1 januari 2009. Socialnämnden
beslutade i januari 2009 att utifrån den nya lagen anta förslag till
förfrågningsunderlag och avtal.
Anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal är reviderade 2010,
2011 och senast 22 oktober 2012.
Det finns nu behov av att göra en revidering av anbudsförfrågan med
förfrågningsunderlag och avtal. Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande
daterat 3 januari 2013 att punkten angående utförarens erbjudande om
tilläggstjänster ska tas bort i avtalsmallen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2013
§ 5.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Avtalsutvecklare
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Handläggaren
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Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-01-31

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 9

11

Dnr SN 2011/0082

Revidering av delegeringsförteckning
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

delegera till avtalsutvecklaren att godkänna nya kundvalsföretag som
uppfyller gällande villkor och att ingå avtal med dessa företag.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
För att uppnå högre grad av effektivitet i hanteringen av när företag ska
antas som kundvalsföretag inom ramen för valfrihetssystemet bedömer
förvaltningen det som lämpligt att avtalsutvecklaren ges delegation att anta
dessa företag som kundvalsföretag och ingå avtal med dem.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 7 januari 2013 förslag till
revidering i socialnämndens delegeringsförteckning.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2013
§ 6.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avtalsutvecklare
Avdelningschef kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2012/0088

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

godkänna förvaltningens förslag till anbudsförfrågan med
förfrågningsunderlag och avtal avseende upphandling av
sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar i
Varbergs kommun enligt lagen om valfrihetsystem.

Anne Tano (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 24 september 2012 § 200 att ge förvaltningen
i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV), för upphandling av insatsen sysselsättning för
personer med psykiskt funktionsnedsättning.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 14 januari 2013 förslag till
anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013
§ 13.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Uppdragsavdelningen
Enhetschef Eva-Marie Netzén
Avtalsutvecklare
Handläggaren
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Dnr SN 2012/0088

Överenskommelse mellan uppdragsavdelningen och Varbergs
Omsorg för sysselsättning för personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till överenskommelse mellan uppdragsavdelningen
och avdelningen Varbergs Omsorg för utförandet av sysselsättning
för personer med psykiska funktionsnedsättningar

-

fastställa ersättningen till Varbergs Omsorg år 2013 för utförandet av
sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar
enligt förslag till överenskommelse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förvaltningen arbetar fram överenskommelser mellan uppdragsavdelningen
och egenregin inom socialförvaltningen för att tydliggöra ansvarsfördelning
och uppdrag mellan beställare och utförare samt att fastställa
ersättningsnivån till utförarna.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 14 januari 2013 förslag till
överenskommelse mellan uppdragsavdelningen och avdelningen Varbergs
Omsorg för utförandet av sysselsättning för personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Överenskommelsen föreslås gälla från 2013-02-01
till och med 2013-12-31. Därefter förlängs överenskommelsen med ett år i
taget.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013
§ 14.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Uppdragsavdelningen
Avdelningschef Varbergs Omsorg
Enhetschef Eva-Marie Netzén
Avtalsutvecklare
Handläggaren
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Sn § 12

Seniormässan 7 februari 2013
Mats Ericsson, kommunikatör, informerar om seniormässan den 7 februari
2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Sn § 13

Meddelande
Dnr SN 2012/0120
Kommunfullmäktige 2012-12-18 § 183 – Svar på motion om utredning av
kostnaden för kommunens avtal med Migrationsverket
Dnr SN 2012/0190
Kommunfullmäktige 2012-12-18 § 188 – Höjd egenavgift vid samtal hos
familjerådgivningen
Dnr SN 2012/0049
SPF Veddige och VVKÅ Anhörigförening – Gemensamhetslokalen
”Mötesplatsen” i trygghetsboendet på Strängvägen i Veddige
Dnr SN 2013/0022
Arbetsmiljöverket – Föranmälan av inspektion
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sn § 14

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning
december månad 2012 redovisas.
Protokoll från arbets- och
14 januari och 21 januari 2013

över

delegationsbeslut

planeringsutskottets

sammanträde

under

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 9 januari och
23 januari 2013
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2011/0032
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Ärendet
Erland Linjer (M) och Göran Ericsson (S) anmäler att de har granskat de
fem senaste besluten före 17 december 2012 som gäller boende i bostad
med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Sn § 16

Val av granskningsärende till nästkommande sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
-

de fem senaste yttrande, före 2013-01-31, i vårdnadstvister enligt
Föräldrabalken 6:19 och 6:20.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef Anneli Westling, uppdragsavdelningen
Kansliet
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Sn § 17

Tack
Lena Andersson (M), ordförande, tackar avgående ledamoten Therese
Svensson-Stoltz (S) för hennes insatser i socialnämnden.
Terese Stoltz (S) tackar socialnämnden för ett gott samarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Utdragsbestyrkande

Datum

