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Sn § 33

Ägarsamråd
Anne-Christine Göransson, tf avdelningschef, informerar om Varbergs
omsorgs årsrapport 2016. Fokus under 2016 har varit på följande
utvecklingsområden:
• Hälsofrämjande arbetssätt; genom statliga medel har det satsats på
hälsoledare inom särskilt boende för äldre. Hälsoledarnas uppdrag
har varit att stärka arbetet kring kost, hälsofrämjande aktiviteter och
delaktighet i form av boenderåd.
• Delaktighet/inflytande; arbetat med en delaktighetsmodell för att
öka den enskildes självbestämmande och delaktighet inom LSS
verksamheterna och arbetscentrum.
• Trygghet och säkerhet med fokus på koninuitet i hemtjänsten.
• Nyttjande av välfärdsteknologi; digitala hjälpmedel för att underlätta
för kund att klara sig självständigt.
Varbergs omsorgs fokusområden för 2017; Attraktiv arbetsgivare,
Hälsofrämjande arbetssätt och Välfärdsteknologi.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2016/0252

Upphandling av ramavtal avseende yrkeskläder
och skor för vård och omsorg
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag gällande
upphandling av ramavtal avseende yrkeskläder och skor för vård
och omsorg.
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen köper idag yrkeskläder och skor för cirka 1 000 000 kr
per år via avtal som samtliga löper ut den 2 juni 2017. Detta innebär att nya
avtal måste upphandlas inför 1 juli 2017. Behovet av yrkeskläder för
sommarperioden kommer att avropas på nu gällande ramavtal före 2 juni
2017.
Denna upphandling omfattar:
Varugrupp 1 – Ytterkläder för vård, omsorg och hantverk, 12 olika produkter
Varugrupp 2 – Skor för vård och omsorg och hantverk, 3 olika produkter
Varugrupp 3 – Inomhuskläder för vård, omsorg och assistans, 18 olika produkter

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 mars 2017,
§ 34
Socialförvaltningens beslutsförslag den 23 februari 2017
Anbudsförfrågan med 8 bilagor enligt nedan:
Bilaga 1 Ramavtalsvillkor
Bilaga 2 Svarsmall/Checklista
Bilaga 3 SKV 4820, utgåva 19
Bilaga 4 Uppförandekod Varbergs kommun
Bilaga 5 Socialstyrelsens nya riktlinjer
Bilaga 6 Varbergs omsorgs anvisningsdokument
Bilaga 7 Varbergs omsorg arbetskläder
Bilaga 8 Varbergs kommuns grafiska profilmanual

Övervägande
Samtliga typer av efterfrågade produkter, färger, storlekar och varianter av
profiltryck inom området har tagits med i denna upphandling vilket
garanterar en god kostnadskontroll framöver samt en god kvalitetsnivå
genom ställda krav på produkterna.
I upphandlingen efterfrågas också att antagna leverantörer ska inneha
butik/lokal/kontor för visning och provning av avtalade produkter vilket
helt saknas idag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Upphandlingsstrateg, Hans-Inge Johansson
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Sn § 35

Sociala företag - Information
Kristina Hedlund, enhetschef, informerar om sociala företag. Sociala
företag är företag vars verksamhet och mål handlar om att skapa
samhällsnytta. Företagen försöker skapa nya arbetstillfällen men också att
man erbjuder arbetsträning, rehabilitering för att hjälpa de som har stora
svårigheter att få och/eller behålla ett arbete. I Halland finns 18
arbetsintegrerade sociala företag, varav 4 i Varberg (oktober 2016).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2017/0012

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslaget till revideringar av riktlinjer för ekonomiskt
bistånd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 23 oktober 2014, § 202, om riktlinjer för
ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är ett viktigt
arbetsredskap för handläggarna och behöver ses över och revideras när
lagtext, föreskrifter och rättspraxis förändras.
Med anledning av ovanstående behöver nedanstående förändringar i
riktlinjerna för ekonomiskt bistånd genomföras:
Nytt:
1. Ekonomiskt bistånd bör beviljas till rimlig kostnad för bankkort/avgifter för att underlätta för den enskilde att kunna utföra enklare
bankuppdrag, som till exempel att ta ut pengar i uttagsautomat och
betala räkningar via internet.
2. Ekonomiskt bistånd bör beviljas till internetuppkoppling för de som
bedömts ha behov av en dator. Storleken på biståndet bör ligga
utifrån marknadsvärdet för de billigaste utbuden av abonnemangen.
Ändring:
3. Underårigas arbetsinkomster:
Barn och skolungdomar i familjer med ekonomiskt bistånd får
behålla upp till ett prisbasbelopp (tidigare ett halvt prisbasbelopp)
av sina inkomster av eget arbete utan att det påverkar familjens rätt
till bistånd till barnet/skolungdomen. Inkomster över ett
prisbasbelopp
per
kalenderår
ska
användas
till
barnets/skolungdomens del i familjens kostnader inkl.
boendekostnader.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 mars 2017,
§ 35
Socialförvaltningens beslutsförslag den 6 februari 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden
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Dnr SN 2017/0051

Månadsrapport/månadsuppföljning februari
2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till månadsrapport för februari
2017 och översända den till kommunstyrelsen.
2. godkänna månadsrapport februari 2017 – socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 9 mars 2017
Månadsrapport februari 2017
Månadsrapport februari 2017 - socialnämnden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2017/0057

Intern kontrollplan 2017 - socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2017 och
översända den till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämnden har enligt kommunallagen 6 kap. 7 § det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med intern kontroll
är att trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster, säkra att
resurser används i enlighet med tagna beslut samt att förtroendevalda och
anställda skyddas från oberättigade misstankar. Nämnden ska årligen göra
en intern kontrollplan baserad på en riskkartläggning av moment och
rutiner i verksamheten.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 mars 2017,
§ 39
Socialförvaltningens beslutsförslag den 20 februari 2017
Bilaga 1 – Intern kontrollplan 2017
Bilaga 2 – Sammanställning av identifierade risker

Övervägande
Förvaltningen har, utifrån kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för intern kontroll, tagit fram en kontrollplan som bygger på
risk- och väsentlighetsbedömningar. Identifierade risker har sammanställts
och utifrån det har ett förslag till intern kontrollplan tagits fram. Fyra
kontrollpunkter har även förts över från föregående års kontrollplan enligt
beslut i socialnämnden.
Internkontrollen ska vara genomförd senast den 30 november 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Avdelningschef ekonomi
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 39
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Dnr SN 2016/0311

Kvalitetsberättelse - patientsäkerhetsberättelse
- 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna informationen i sammanhållen kvalitetsberättelse –
patientsäkerhetsberättelse 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har, för andra året, skrivit en sammanhållen
kvalitetsberättelse. Syftet med en sammanhållen kvalitetsberättelse är att, ur
ett helhetsperspektiv, beskriva och värdera hur arbetet med att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten/patientsäkerheten har
bedrivits i verksamhetens olika delar och att synliggöra såväl resultat som
utvecklingsbehov.
Kvalitetsberättelsen beskriver förvaltningens struktur för det systematiska
kvalitetsarbetet,
genomfört
kvalitetsarbete
samt
resultat.
Patientsäkerhetsarbetet är en inkluderad del, och svarar därmed upp mot
kravet, enligt 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659), att vårdgivaren ska
upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år.
Externa utförares resultat speglas i kvalitetsberättelsen genom de
uppföljningsresultat som redovisas. Entreprenaderna skriver egna
patientsäkerhetsberättelser som medicinskt ansvariga tar del av och
bedömer utifrån sitt tillsynsansvar.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 mars 2017,
§ 40
Socialförvaltningens beslutsförslag den 28 februari 2017
Sammanhållen kvalitetsberättelse 2016

Övervägande
För att möta framtida utmaningar har förvaltningen, under 2016 arbetat
fram två centrala strategier: en strategi för hälsofrämjande arbetssätt och
en för välfärdsteknik. De ska genomsyra arbetet med såväl utveckling som
förbättring. Förvaltningen har också arbetat med översyn och utveckling av
systemstöd.
Samverkan är även det allt viktigare för att insatserna kring kunden/
patienten ska bli rätt och vara kostnadseffektiva. Förvaltningen har varit
delaktig i flera stora samverkanssatsningar under 2016 såsom: tidiga
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 39 forts.
insatser för barn och unga, insatser kring missbruk och beroende, insatser
kring psykisk funktionsnedsättning, läkarmedverkan, trygg och effektiv
utskrivningsprocess och tidig rehabilitering. Samverkan är ett område, att
arbeta vidare med, som nämns inom flera verksamhetsinriktningar
inklusive hälso- och sjukvård.
Andra områden att arbeta vidare med inom flera verksamhetsinriktningar
är: inflytande och delaktighet samt arbete kring barnperspektivet.
Förvaltningen har vidare identifierat ett behov av att utveckla strukturen
för uppföljning, återkoppling och lärande, som är gemensamt, för
avvikelser, synpunkter, klagomål samt beröm och förslag.
Resultat rörande handläggning och uppföljning visar på ett fortsatt behov
av kvalitetssäkring, inom uppdragsavdelningens verksamheter.
Åtgärdandet av bristerna har initierats. Mot bakgrund av det stora antal
ärenden som totalt handläggs under ett år, är det få beslut som överklagas
och går vidare till rätten. Den höga andelen domslut som ger förvaltningen
rätt visar att bedömningarna, generellt, håller hög rättssäkerhet.
Utifrån vårdsamverkan har läkarmedverkan lyfts fram, som viktiga
områden att arbeta vidare, tillsammans med fortsatt utveckling av lokalt
samverkansforum mellan kommunen och närsjukvården. Samverkan är en
förutsättning, i utvecklingen av trygg och säker utskrivning ifrån
slutenvården, för att samordna insatserna kring patienter med
sammansatta behov. Läkemedelsgenomgångar är även det något som
måste arbetas vidare med i samverkan.
Utöver ovanstående är det preventiva arbetssätt, läkemedelshantering och
vårdhygien som är centrala områden att arbeta vidare med, inom hälso- och
sjukvården.
En sammanhållen kvalitetsberättelse är ett led i att hålla ihop och synliggöra
resultat och nya utvecklingsbehov, vilket i sig, utgör en grund för ökad
systematik när det gäller planering och uppföljning. Tillsammans med
tertial- delårs- respektive årsrapport är den en del av förvaltningens arbete
med planering och uppföljning. Identifierade områden att arbeta vidare med
går in i förvaltningens arbete med planering och uppföljning och
omhändertas i arbetet med ständiga förbättringar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga avdelningschefer
Verksamhetschef, enligt § 29, hälso- och sjukvårdslagen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2014/0146

Revidering av delegeringsförteckning,
stödboende
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. fastställa förvaltningens förslag till revidering av
delegeringsförteckningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2016 gjordes en ändring i socialtjänstlagen och en ny
placeringsform, stödboende infördes. Stödboende är avsett för barn och
unga i åldern 16-20 år. Stödboende regleras i 6 kap. socialtjänstlagen och
beslut fattas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 mars 2017,
§ 36
Socialförvaltningens beslutsförslag den 16 februari 2017
Ändringar i delegeringsförteckningen

Övervägande
I delegeringsförteckningen har socialnämnden överlämnat beslutanderätten inom olika områden till olika tjänstemän inom förvaltning och till
sociala utskottet. De områden som inte finns upptagna i delegeringsförteckningen beslutar socialnämnden om (inom ramen för
socialnämndens reglemente). I delegeringsförteckningen finns inte beslut
om stödboende angivet.
Förvaltningen har fram till nu inte använt placeringsformen stödboende.
För att bättre kunna anpassa verksamheten utifrån de enskilda barnens och
unga vuxnas behov kommer några av kommunens hem för vård eller
boende (HVB-hem) för ensamkommande flyktingbarn göras om till
stödboende. Även om stödboende framförallt används för
ensamkommande flyktingbarn kan förvaltningen se att det är en
boendeform som kan vara aktuell, även för andra barn och unga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef uppdragsavdelningen Barn
Enhetschef uppdragsavdelningen Vuxen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2017/0065

Internuppdrag - bostad med särskild service
barn
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och Varbergs
omsorg för Bostad med särskild service barn.
2. fastställa ersättningen till Varbergs omsorg för utförande av insatser
i bostad med särskild service barn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har en beställa-utförarorganisation som innebär att
uppdragsavdelningen beställer verksamhet antingen från externa utförare
eller från egen-regin, oftast Varbergs omsorg. Med externa utförare tecknas
avtal, medan beställningarna till egen-regin ska regleras i internuppdrag.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 mars 2017,
§ 37
Socialförvaltningens beslutsförslag den 27 februari 2017
Internuppdrag – Bostad med särskild service barn

Övervägande
För närvarande finns inget internuppdrag för bostad med särskild service
för barn. Både beställaren (uppdragsavdelningen) och utföraren (Varbergs
omsorg) har upplevt att det varit en otydlighet i verksamhetens i
förväntningar och krav, vilket nu tydliggjorts. I internuppdraget beskrivs
syfte och mål med verksamheten liksom krav och förväntningar, ur ett
verksamhetsperspektiv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef uppdragsavdelningen LSS/Psykiatri
Enhetschef uppdragsavdelningen Barn o Fami j – placeringar
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2017/0066

Projekt - Förebyggande munhälsa
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. genomföra projektet Förebyggande munhälsa under ett års tid.
Projektet omfattar både hemtjänst och särskilt boende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Turid Ravlo-Svensson (S) föreslår att projektet omfattar både hemtjänst
och särskilt boende. ViviAnne Johansson (C), Lena Persson (L), Johan
Rosander (MP), Björn Jonasson (KD), Johanna Palmelid (SD), Olof
Andersson (S), Erland Linjer (M) och Lenor Andersson (M) instämmer i
förslaget.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att socialnämnden beslutar bifalla Turid Ravlo
Svenssons (S) tilläggsförslag.

Beskrivning av ärendet
För 2017 har socialnämnden fått en ramförstärkning om 750 tkr för att
möjliggöra en förbättrad munhälsa för äldre inom ramen för det
kommunala ansvaret.
Arbets- och planeringsutskottet beslutade den 16 januari 2017, § 12, att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på utbildningsinsats för
hälsoförebyggande munhälsa för äldre.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 mars 2017,
§ 41
Socialförvaltningens beslutsförslag den 3 mars 2017
Projektdirektiv – Förebyggande munhälsa

Övervägande
Ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och
funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Reformen innebär att äldre
med stort behov av vård och omsorg liksom vissa funktionshindrade
personer ska erbjudas årlig avgiftsfri bedömning av sin munhälsa,
information om hur den bibehålls samt vid behov av tandvård även kontakt
med tandläkare. Personal i kommunen som arbetar med målgruppen ska
dessutom erbjudas utbildning och handledning årligen. I Halland
administreras och finansieras stödet av Regionen som därmed har
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uppdraget och ansvaret men kommunen spelar en viktig roll genom att
hjälpa till med att identifiera de personer som ska erbjudas förmånen samt
att se till att personalen deltar i erbjuden utbildning och handledning.
Detta projekt ska vara ett komplement till det ansvar och uppdrag som
Region Halland redan har. Projektet ska öka kunskapen om
tandvårdsstödet både hos patienter och personal samt tillse att
utbildningsinsatser och handledning för personal genomförs enligt
uppdrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SN 2017/0073

Psynk projektet – slutrapportering
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna Psynk-projektets slutrapport.
2. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta
om överföring av resterande projektmedel, 3 443 tkr, att nyttjas
under 2017 och 2018 enligt beskrivning under Ekonomi och
verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Psynk har varit ett övergripande projekt med syfte att synkronisera
samhällets alla insatser för barn och unga mellan 0-20 år som har, eller
riskerar att drabbas av, psykisk ohälsa. Psynkprojektet i Varberg pågick
under tre år från 2013-09-01 fram till 2016-12-31.
Psynkprojektet skulle svara upp till de av kommunfullmäktige fastslagna
strategiska målinriktningarna:
- Andelen ungdomar med behov av insatser ska minska med 20%
- Andelen unga med ofullständigt slutbetyg ska minska med 20%
jämfört med 2012.
Psynk-projektet har bestått av fem delprojekt:
Be right Back (BRB) – en verksamhet som riktar sig till elever mellan 1216 år, som är helt frånvarande från undervisningen och där det behövs
extraordinära anpassningar.
Mångkulturellt centrum – för ett effektivt och likvärdigt mottagande
som ger förutsättningar till integration i samhället för ett bättre nyttjande
av gemensamma resurser.
Skolfam – ett projekt för att förbättra familjehemsplacerade barns
skolgång och ge dem bättre möjligheter som vuxna.
Steget vidare/Kommunens aktivitetsansvar (KAA) – vänder sig till
ungdomar mellan 16 och 20 år som varken är i studier eller arbete och
därmed omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
Ökat välmående och minskat utanförskap för barn och unga – en
samverkans grupp med syfte att främja inkludering och stärka såväl psykisk
som fysisk hälsa för barn och ungdomar i Varbergs kommun

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 mars 2017,
§ 47
Socialförvaltningens beslutsförslag den 3 mars 2017
Psynk – slutrapport samt tillhörande bilaga 1 och 2
Justerandes signatur
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Övervägande
Gemensamt för samtliga delprojekt är att de lyfter samverkan mellan
förvaltningar och övriga aktörer som en framgångsfaktor, att synkronisera
tillgängliga resurser och tillsammans verka för att minska ohälsa för barn
och ungdomar. Genom samverkan och tydlig kommunikation upplevs
delprojekten har hittat verktyg för att bättre kunna möta barn och
ungdomars behov. Vi ser också att det bör finnas samverkansrutiner
nedtecknade i respektive förvaltnings reglemente.
Delprojekten ökade i intensitet under framför allt 2015 och 2016 och
samtliga förvaltningar kan konstatera att insatserna varit framgångsrika.
Behovet av fortsatta medel/sociala investeringsfonder är nödvändigt för att
skapa förutsättningar för att öka välmående och minska utanförskap hos
våra barn och unga i kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Dnr SN 2017/0001

Yttrande över motion om försöksverksamhet
med sex timmars arbetsdag
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ing-Marie Berggren (S) föreslår bifall till motionen.
Johan Rosander (MP) föreslår återremiss för beräkning av kostnaden för
försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag på två arbetsplatser.
Erland Linjer (M), ViviAnne Johansson (C), Lenor Andersson (M), Lena
Persson (L), Anna-Karin Gustavsson (C) och Björn Jonasson (KD) föreslår
bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras
och konstaterar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer Ing-Marie Berggrens (S) förslag mot arbets- och
planeringsutskottets förslag och konstaterar att socialnämnden beslutar
enligt arbets- och planeringsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Ingmari Carlsson (V) och Lars-Åke Erlandsson (V) har lämnat en motion
till kommunen om att införa sex timmars arbetsdag. Motionärerna skriver
att flera kommuner som genomfört eller genomför försök har sett effekter
som stigande arbetstillfredsställelse och sjunkande sjukfrånvaro.
Motionen föreslår att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön utreds och införs under minst ett år på två av
socialförvaltningens avgränsade arbetsplatser med start under 2017 eller
snarast. Under försöksperioden ska jämförelser kontinuerligt göras med
likvärdiga arbetsområden för att påvisa vilka effekter försöket innebär.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 mars 2017,
§ 42
Socialförvaltningens beslutsförslag den 27 februari 2017
Socialförvaltningens utredning den 27 februari 2017
Motion från Ingmari Carlsson (V) och Lars-Åke Erlandsson (V)
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Övervägande

Behovet och möjligheten att genomföra sex timmars arbetsdag, måste ses
ur flera aspekter. I relation till att personalen inom de i motionen angivna
yrkesgrupperna blir äldre, och pensionsavgångarna kommer att öka under
de närmsta åren, finns ett stort behov att anställa ny personal. Möjligheten
att erbjuda kortare arbetstid kan vara en del i att ses som en attraktiv
arbetsgivare. Samtidigt är det viktigt att inte ge avkall på kompetensfrågan
vilket kan innebära problem vid rekrytering.
En annan aspekt som lyfts i motionen är sjukfrånvaron, som sägs gå ner
med lägre arbetstid. Initialt kan det vara så, men det saknas idag verifierade
underlag på att det stämmer, och att sjukfrånvaron även fortsätter att vara
låg över tid. Lägre arbetstid kan ge bättre hälsa men kanske arbetsvillkor
(kompetenshöjande insatser, delaktighet etc.) påverkar mer.
Varbergs kommun erbjuder personal olika möjligheter som ska bidra till en
bättre arbetsmiljö. Alla anställda har flexibel arbetstid, önskad
sysselsättningsgrad erbjuds och IT-stöd i schemaläggning. Flera andra
möjligheter finns, som t.ex. längre föräldraledighet än enligt lag och avtal,
ledighet för att prova annat arbete, och möjlighet att omvandla
semesterdagstillägg till lediga dagar. Utöver detta ges friskvårdsbidrag,
rabatter på friskvård, tillgång till friskvårdsportal, personalgym samt olika
bruttolöneavdrag, t.ex för hälso- och sjukvårdsinsatser som
synfelsoperation. Medarbetarcoaching samt olika insatser erbjuds genom
kommunhälsan. Socialförvaltningen genomför även ett rehab-projekt för
personalen.
En annan aspekt är vad kortare arbetstid och behov av mer personer för att
utföra insatser innebär för de med behov av stöd. Vilken påverkan har det
på mötet och kontinuiteten mellan personen med behovet av insatserna och
de som ska utföra dessa?
En beräkning av kostnaderna för införande av sex timmars arbetsdag har
även gjorts för socialförvaltningens hela äldreomsorg samt för handläggare
(socialsekreterare eller motsvarande). För att klara det krävs fler anställda.
Den totala kostnaden för ett år beräknas till cirka 35 miljoner kronor
(exklusive personalomkostnader).
De positiva effekter som kan antas inträda med sex timmars arbetsdag,
måste sättas i relation till framtida kompetensbehov, de insatser som redan
genomförs för att bidra till en bättre arbetsmiljö, påverkan på antal möten
för de med insatsbehov samt kostnaderna för genomförande, vilket
redovisats ovan. Utifrån detta föreslås att motionen avstyrks.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Meddelande
Dnr SN 2016/0163
Sveriges Kommuner och Landsting 2017-02-22 – återkoppling avseende
finansiering av nationell stödfunktion på SKL
Dnr SN 2017/0005
Arbetsmiljöverket – Inspektionsmeddelande, resultat av inspektion 7
februari 2017 gällande första linjens chefer inom vård och omsorg
Dnr SN 2017/0029
Kommunal Sydväst Varberg – namninsamling, 6 timmars arbetsdag med
bibehållen lön och till minst bibehållen grundbemanning
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Övriga ärende
Maria Sjödahl, avdelningschef, informerar om Åkaren.
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om personalsituationen sommaren
2017. Anne-Christine Göransson, tf avdelningschef, svarar på frågan under
§ 33.
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om lägenheterna på Håstens torg.
Håkan Strömberg, förvaltningschef, svarar på frågan.
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om det är sökt statliga medel för
kompetensutveckling gällande undersköterskeutbildning. Anne-Christine
Göransson, tf avdelningschef, svarar på frågan under § 33.
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om utvecklingen av demensvården
för yngre personer med demens. Håkan Strömberg, förvaltningschef, svarar
på frågan.
Johanna Palmelid (SD) ställer fråga om Moarna. Håkan Strömberg,
förvaltningschef, svarar på frågan.
Lena Persson (L) ställer fråga om Bäring. Håkan Strömberg,
förvaltningschef, svarar på frågan under § 43.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 6 och 13
mars 2017
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 23 och 28 februari och 9
mars 2017
Beslut under perioden 1 februari 2017 – 28 februari 2017 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden 15 december 2016 – 9 mars 2017 gällande
serveringstillstånd
Förteckning över övriga beslut för februari 2017 - Dnr SN 2017/0035
Datum

Typ av beslut

2017-01-31 Tillägsavtal Adium omsorg AB, införande av
kapacitetstak (hemtjänst enligt LOV)
2017-01-26 Upphörande av avtal Ancorma Invest AB, på
utförarens begäran enligt avtalsenlig
uppsägningstid (sysselsättning till personer
med missbruksproblematik enlig LOV)
2017-01-26 Upphörande av avtal Ancorma Invest AB, på
utförarens begäran enligt avtalsenlig
uppsägningstid (sysselsättning till personer
med psykiska funktionsnedsättningar enligt
LOV)

Dnr/motsvarande
SN
2015/0093
SN
2016/0288
SN
2016/0287

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0236

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

Beskrivning av ärendet
Erland Linjer (M) och Mikael Karlsson (C) anmäler att de har granskat de
fyra senaste besluten före 23 februari 2017, gällande kontaktperson vuxna.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Val av granskningsärende till nästa
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
1. de fyra senaste besluten före den 23 mars 2017, gällande
ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Enhetschef
Nämdsekreterare
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