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Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13:30-15:20

Beslutande

Lena Andersson (M)
Inger Karlsson (S)
Lenor Andersson (M)
Anne Tano (M)
Susanna Thunberg (C)
ViviAnne Johansson (C)
Göran Ericsson (S)
Eivor Blomstrand (S)
Erik Rask (S)
Mats Anderson (MP)
Ghada Meldhav (M)
Anna-Karin Gustavsson (C)
Maulo Rivera (S)

Ersättare –
ej tjänstgörande

Hans Wieslander (V)

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef, §§ 167-183
Lena Brosché, avdelningschef, §§ 167-180
Ola Viestam, avdelningschef, §§ 167-180
Helene Ljungqvist, tf avdelningschef §§ 167-180
Kristina Kjellgren, avdelningschef, §§ 166-169
Lill Nilsson, kommunal, §§ 166-180
Kristina Westergård, personalkontoret, § 167
Kersti Arvidsson, sekreterare

Utses att justera

Eivor Blomstrand (S)
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Sekreterare

Kersti Arvidsson
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

26 september 2013

Datum för anslags
uppsättande

2 oktober 2013

Förvaringsplats för
protokoll

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Kersti Arvidsson

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 166

Ägarsamråd - Varbergs omsorg
Kristina Kjellgren, avdelningschef, informerar om korttidsverksamhet för
personer med funktionsnedsättning samt uppföljning av måltider på
särskilda boenden för äldre.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 167
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Dnr SN 2013/0206

Sammanfattning av socialförvaltningens arbetsmiljöarbete
2012
Kristina Westergård, personalkontoret, informerar om rapporten –
Sammanfattning av socialförvaltningens arbetsmiljöarbete 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0034

Månadsrapport augusti 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna månadsrapporten för augusti 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar månadsrapport för augusti 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-09-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 169
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Dnr SN 2013/0130

Delårsrapport augusti 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport augusti 2013 och
översända den till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 fem
gånger per år.
I samband med tertial-, delår- och helårsuppföljningen sker en
återrapportering från nämnderna hur arbetet utvecklas och vilka resultat som
uppnåtts inom de strategiska mål och strategiska inriktningar som är
beslutade av kommunfullmäktige.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 4 september 2013 förslag
till delårsrapport augusti 2013.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 16 september
2013 § 178.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 170
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Dnr SN 2013/0194

Revidering av riktlinjer för POSOM – psykiskt och socialt
omhändertagande i Varbergs kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

hos Räddningstjänst Väst tillstyrka förslaget till nya riktlinjer för
POSOM – psykiskt och socialt omhändertagande i Varberg efter
redaktionella ändringar.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 22 april 2009 § 112 om riktlinjer för POSOM
- psykiskt och socialt omhändertagande i Varberg. Med anledning av ny
organisation för POSOM har behov av att revidera riktlinjerna uppstått.
Räddningstjänsten Väst har övertagit rollen som samordnare av POSOM
och har i samband med detta upprättat förslag till nya riktlinjer. Syftet med
POSOM och det praktiska arbetet med psykosocialt stöd är oförändrat.
Förslaget till nya riktlinjer för POSOM har remitterats till socialnämnden,
barn-och utbildningsnämnden, polismyndigheten och till svenska kyrkan.
POSOM är en del av kommunens övergripande organisation för hantering
av särskilda och extraordinära händelser. Riktlinjer för POSOM beslutas av
kommunstyrelsen.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 30 augusti 2013 att
nämnden tillstyrker förslaget till nya riktlinjer för POSOM.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 16 september
2013 § 174.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Räddningstjänsten Väst
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-09-26

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2013/0200

Kartläggning av hemlösheten i Varberg 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna rapporteringen om kartläggning av hemlösheten i Varberg
2013.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen i Varberg har årligen sedan 1999 gjort en kartläggning
av hemlöshet i Varbergs kommun, med undantag av 2008. Den aktuella
kartläggningen gäller hemlösheten i Varberg under perioden 29 april - 5 maj
2013. 140 personer i åldrarna 19-84 år har rapporterats som hemlösa under
mätveckan.
De främsta orsakerna till hemlösheten är, liksom föregående år, att personen
inte godkänns som hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden av olika
skäl, samt att det finns en missbruks- och beroendeproblematik.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 10 september 2013
kartläggning av hemlösheten i Varberg 2013.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 16 september
2013 § 176.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef försörjningsstöd
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 172
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Dnr SN 2013/0051

Yttrande avseende revisionsrapport biståndsbedömning inom socialnämnden

Granskning

av

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens förslag till yttrande daterat 9 september 2013
som sitt eget och överlämna det till Varbergs kommuns revisorer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Varbergs kommun har granskat
handläggningen av bistånd för äldre enligt socialtjänstlagen och insatser för
personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade. Den övergripande bedömningen är att
handläggningen är bra. Revisorerna lyfter fram några utvecklingsområden
vad
gäller
socialnämndens
interna
kontroll,
resursfördelning,
uppföljningsbara mål, riktlinjer för handläggning samt socialnämndens
långsiktiga struktur för preventiva/förebyggande insatser.
Under hösten 2013 kommer förvaltningen att ta fram förslag till riktlinjer
för verksamhetsuppföljning, intern kontroll, egenkontroll och
kvalitetsrevision. I förslaget ingår att överväga vilka strategiska
internkontrollmoment som ska redovisas för socialnämnden.
Inom äldreenheten pågår förberedelse för att införa utrednings- och
bedömningsmodellen ÄBIC (Äldres Behov I Centrum), vilket kommer att
ge handläggarna ett bra stöd för att formulera mål på en nivå som är konkret
och som kan följas upp.
Förvaltningens bedömning är att den vägledning för handläggarna som finns
genom allmänna råd, nationella riktlinjer, handböcker, prejudikat och
socialnämndens kvalitetskrav för handläggning och dokumentation är
tillräcklig.
I socialnämndens mål för planeringsperioden ingår ett tydligt preventivt
mål: Att främja hälsa och förbygga ohälsa genom att öka tillgängligheten till
förvaltningens verksamheter. Nämnden har över tid haft en tydlig inriktning
att utveckla och stödja förebyggande insatser inom äldreområdet och det
finns ett utbud av förebyggande tjänster.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 9 september 2013 förslag
till yttrande över revisionsrapporten.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 16 september
2013 § 180.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 172 forts.
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Justerandes sign
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Dnr SN 2013/0051
Varbergs kommuns revisorer
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef äldreenheten
Enhetschef vuxenenheten handläggning LSS
Avdelningschef kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 173
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Dnr SN 2013/0052

Yttrande avseende revisionsrapport - Granskning
arbetsmarknadsarbete och försörjningsstöd

av

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens förslag till yttrande daterat 27 augusti 2013 som
sitt eget och överlämna det till Varbergs kommuns revisorer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommuns revisorer gav revisionsbyrån KPMG i uppdrag att
granska försörjningsstöds- och arbetsmarknadsarbetet. Syftet med
granskningen var att beskriva och bedöma socialnämndens och
förvaltningens arbetsmarknadsarbete och nämndens arbete med
försörjningsstöd.
Den sammanfattande bedömningen är att organisationen är stabil och de
intervjuade medarbetarna upplever mycket goda förutsättningar för ett bra
arbete. Rutiner och riktlinjer finns inom flera områden och förvaltningen har
en god kontroll på verksamheten. Rutinerna för att matcha individer mot rätt
åtgärd ger goda förutsättningar att ge bra stöd i situationer av arbetslöshet.
Den internkontrollplan som finns följs regelbundet upp och redovisas för
nämnden.
Rapporten tar även upp utvecklings- och förbättringsområden när det gäller
nämndens mål, revidering av riktlinjer samt vissa rutiner.
Rapporten påtalar att nämndens mål behöver förtydligas, samt att en årlig
revidering av riktlinjerna genomförs. Förvaltningen gör dock bedömningen
att nuvarande arbetssätt är tillräckligt.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 27 augusti 2013 förslag till
yttrande över revisionsrapporten.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 16 september
2013 § 181.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Varbergs kommuns revisorer
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef försörjningsstöd
Avdelningschef kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 174
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Dnr SN 2013/0142

Yttrande över remiss - motion om ökning av andelen
ekologisk mat
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 26 augusti 2013, som
sitt eget yttrande till kommunstyrelsen.

Reservation
Inger Karlsson (S), Göran Ericsson (S), Eivor Blomstrand (S), Erik Rask (S)
och Maulo Rivera (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig
reservation.
Mats Anderson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
Inger Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Lena Andersson (M) yrkar att socialnämnden ska besluta enligt arbets- och
planeringsutskottets förslag, att anta förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat
26 augusti, som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
socialnämnden beslutar i enlighet med Lena Anderssons (M) yrkande.

Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Lena Anderssons (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Inger Karlssons (S) yrkande.
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar socialnämnden bifall till Lena
Anderssons (M) yrkande.
Ja röstar: Lena Andersson (M), Ghada Meldhav (M), Lenor Andersson (M),
Anne Tano (M), Susanna Thunberg (C), ViviAnne Johansson (C) och AnnaKarin Gustavsson (C)
Nej röstar: Inger Karlsson (S), Göran Ericsson (S), Maulo Rivera (S), Eivor
Blomstrand (S), Erik Rask (S) och Mats Anderson (MP).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-09-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 174 forts.
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Dnr SN 2013/0142

Beskrivning av ärendet
Britta Stribén (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande
ekologisk mat med följande förslag:
- Att kommunens mål för inköp av ekologiska varor ska vara minst
50 procent till 2015
- Att andelen ekologiska varor därefter varje år ökas med 5 procent
enheter från år 2016 (upp till 100 procent).
I Varbergs miljömål 2008-2015 finns ett mål avseende ekologiska
livsmedel: Minst 15 procent av de kommunala storhushållens totala
livsmedelsinköp ska vara ekologiska senast år 2010. Detta mål skärptes
under 2011 och den nya målsättningen är att 25 procent av de kommunala
storhushållens totala livsmedelsinköp ska vara ekologiska senast år 2013.
2012 antogs en kostpolicy för kommunen. Enligt kommunens kostpolicy
ska andelen ekologiska produkter minst uppgå till det kommunala målet,
alla kommunens verksamheter ska arbeta med att kontinuerligt minska
miljöbelastningen genom att exempelvis källsortera, göra miljövänliga val
av produkter och utrustning samt använda livsmedel som möjliggör en
globalt hållbar utveckling.
Förvaltningen ser positivt på att öka andelen ekologiska livsmedel men det
är av vikt att se till den nuvarande situationen i kommunen innan nya mål
sätts. Därför bör en utvärdering avseende bland annat hur väl kommunen
nått upp till nuvarande målsättning göras, innan beslut fattas kring hur nya
mål ska vara formulerade.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 26 augusti 2013 förslag till
yttrande över motionen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2013
§ 170.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Socialdemokraterna
Varbergs Arbetarekommun

Reservation
Vi socialdemokrater i socialnämnden reserverar oss mot socialnämndens beslut. Motion
om ökning av andelen ekologisk mat, inlämnad av Britta Striben.
I det yttrande som utredaren lämnat, att det är av vikt att man ser till den nuvarande
situationen innan nya mål sätts.
Enligt de uppgifter vi fått har man redan uppnått målet och i nuläget är andelen 27%. För att
vara en eko kommun skall kommunen gå före. Redan har en del kommuner enligt mätningen
2012 kommit upp i betydligt högre siffror. I topp var Borlänge med 46%, därefter Lund
45,8%, Södertälje 44,3%. Landstinget Kronoberg 40,0%, Malmö 38, 7%.
Skall inte Varberg sträva efter att vara bland de fem bästa kommunerna.
Vi ställer oss positiva till att öka andelen ekologisk mat.
Vi hoppas att Kommunfullmäktige, när frågan kommer om nya mål för ekologisk mat, följer
de intentioner som beskrivs i motionen
Varberg 2013-09-26
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Eivor Blomstrand

Erik Rask

Folkets Hus
432 40 Varberg
Telefon 0340-166 90
Telefax 0340-67 79 06
www.sap.varberg.se
Postgiro 33 97 48-6
Bankgiro 5275-6046
Besöksadress: Magasinsgatan 17
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Dnr SN 2013/0171

Statsbidrag - Värdighetsgarantier
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om att förvaltningen ansökt hos
Socialstyrelsen om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 176

Utveckling av styrmodell
uppdragsavdelningen

-

beställaruppdraget

inom

Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef, informerar om utveckling
av styrmodell för beställaruppdraget inom uppdragsavdelningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 177

Strategiska arbetsmarknadsfrågor
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar
arbetsmarknadsfrågor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

om

strategiska

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 178

Socialstyrelsen Pressmeddelande – Regler om bemanning i
särskilda boenden skjuts upp
Pressmeddelande från Socialstyrelsen gällande information om att regler för
behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft under 2015 i
stället för nu vid årsskiftet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 179

Meddelande
SN 2013/0122
Kommunstyrelsen 2013-08-27 - § 150 Remissvar, Hallands kulturplan
2014-2016
SN 2013/0123
Servicenämnden 2013-08-29 – § 50 Anpassning av lokaler på Ängsvägen 5
för daglig verksamhet
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 180

Boende för kvinnojouren
På socialnämndens sammanträde den 29 augusti 2013 § 155 ställde
ViviAnne Johansson (C) fråga angående tillgången till bostäder för personer
inom kvinnojourens verksamhet. Anna-Lisa Bergman Gustafsson,
avdelningschef, besvarar frågan och förklarar att samarbetet med Varbergs
Bostads AB är gott.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden
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Sn § 181

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under augusti
månad 2013 redovisas.
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets
9 september och 16 september 2013

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 4 september och 18
september 2013
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2011/0032
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 182
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
ViviAnne Johansson (C) och Maulo Rivera (S) anmäler att de har granskat
fem beslut under augusti månad om att ej inleda utredningar efter
orosanmälan för barn och ungdomar.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 183

Val av granskingsärende till nästkommande sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
- de fem senaste besluten, före 2013-09-26, gällande individuell plan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef, uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

