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Sn § 52

Information från patientnämnden
Eva M Larsson (MP), ordförande i patientnämnden och Anita Henriksson,
handläggare, patientnämndens kansli, Region Halland, informerar om
patientnämnden. Patientnämnden Halland är en gemensam nämnd mellan
Region Halland och Hallands alla kommuner.
Patientnämndens verksamhet grundar sig på lag om patientnämndsverksamhet och finns till för att stödja och hjälpa patienter i kontakten med
hälso- och sjukvården samt Region Hallands tandvård. Patientnämnden
fungerar som en opartisk lots mellan sjukvården och patienten. Nämnden
är rådgivande och gör inga medicinska eller juridiska bedömningar.
Patientnämnden har under 2016 handlagt 819 ärenden, varav totalt 15
ärenden har gällt kommunerna i Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-04-20

Sn § 53
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Dnr SN 2016/0239

Upphandling av ramavtal – bemanningstjänster,
sjuksköterskor och socialsekreterare/
omsorgshandläggare
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anta anbud från Dedicare AB, LäkarLeasing Sverige AB, Octapod AB
samt Svensk Vårdsupport Socionom AB gällande upphandling av
ramavtal avseende bemanningstjänster avseende sjuksköterskor och
socialsekreterare/omsorgshandläggare.
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun, socialförvaltningen har sedan några år tillbaka behov av
hjälp med bemanning med sjuksköterskor under semesterperioden via
externa leverantörer. Nu gällande avtal saknas och de som fanns löpte ut
den 31 augusti 2016. Under senare tid har även behov uppkommit avseende
bemanning av enstaka tjänster såsom socialsekreterare och
omsorgshandläggare och detta behov är fördelat över hela året. Nu gällande
avtal avseende denna bemanningstjänst löper ut den 30 april 2017.
Socialnämnden beslutade den 26 januari 2017, § 1, om förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende bemanningstjänster,
sjuksköterskor och socialsekreterare/omsorgshandläggare. Upphandling
har nu genomförts och 17 anbud har inkommit. Ramavtal tecknas på 4 år
och avtal föreslås tecknas med fyra av anbudsgivarna.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 april 2017,
§ 62
Socialförvaltningens beslutsförslag den 14 mars 2017
Upphandlingsrapport daterad den 14 mars 2017

Övervägande
Samtliga idag efterfrågade personalkategorier har tagits med i denna
upphandling vilket garanterar en god kostnadskontroll framöver samt en
god kvalitetsnivå genom ställda krav på bemanningstjänsten. Att tre
rangordnade leverantörer antas inom respektive område ska öka
möjligheten till bemanning enligt förvaltningens önskemål.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Strateg/Upphandling

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 54
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Dnr SN 2016/0216

Upphandling – drift av särskilt boende, Tvååker
och Veddige
Socialnämnden beslutade den 24 november 2016, § 184, att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för
upphandling av drift av särskilda boenden på Bäckvägen 1 och Sannavägen
11 A-C i Tvååker samt Ringvägen 11 A-B i Veddige totalt 50 lägenheter för
tiden 2018-04-01 – 2022-03-31 med möjlighet till fyra års förlängning.
Nämnden och förvaltningen diskuterar upphandling gällande drift av
särskilda boenden i Tvååker och Veddige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 55
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Dnr SN 2017/0051

Månadsrapport mars 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för mars 2017.
2. överlämna bilaga i månadsrapport mars 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
Månadsrapport mars 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 56
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Dnr SN 2017/0091

Begäran om att få disponera del av
kommunstyrelsens ofördelade medel för ökade
hyreskostnader 2017
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
1. godkänna att socialnämnden får disponera 714 tkr av
kommunstyrelsens ofördelade medel 2017.
2. inarbeta de högre hyresnivåerna i ordinarie budgetarbete för 2018 och
framåt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I slutet av 2016 och under 2017 har fem verksamheter flyttat till andra
lokaler. Dels för att verksamheten vuxit och dels för att utföra
verksamheten i ändamålsenliga lokaler. Dessa hyresökningar har inte
behandlats i ordinarie budgetberedning för 2017 då hyresnivåerna inte varit
kända. Inför 2018 bör dessa hyresnivåer arbetas in i ordinarie
budgetberedning.
Birger Svenssons väg 26, Varberg
Förvaltningen har varit tvungna att öka sina personalresurser med
lednings- och administrativa funktioner, socialsekreterare samt
familjehemssekreterare för att säkerställa att förvaltningen kan ta sitt
ansvar gällande både myndighetsutövning och utförande. Personalen som
arbetar med lednings- och administrativa funktioner är idag placerade på
Monark och på Postmästaren. Enligt socialförvaltningens och
fastighetsavdelningens bedömning går det inte att förtäta ytterligare på
Monark, Postmästaren eller i andra befintliga kommunala lokaler.
Socialförvaltningen och serviceförvaltning har funnit en lämplig lokal på
Birger Svenssons väg 26 som ägs av Maleryds fastigheter. Lokalen består av
två stora utbildningssalar samt flera kontors- och grupprum.
Socialförvaltningens bedömning är att verksamheterna som arbetar med
myndighetsutövning och utförande i mottagandet av ensamkommande
barn ska placeras i dessa lokaler.
Träslövsvägen 62 C, Varberg
En pågående förändring är Bolmen, Träslövsvägen där beroendeenhetens
besöksverksamhet och socialpsykiatrins boendestöd flyttar från Åkaren till
nya ombyggda lokaler på Bolmen våren 2017 tillsammans med
Familjeresurs som flyttar från Peder skrivares skola, hus 11. Flytten är
nödvändig då Familjeresurs inte får vara kvar i nuvarande lokaler på Peder
skrivares skola på grund av att serviceförvaltningen ska avveckla
paviljongerna. Socialpsykiatrins lokaler i fastigheten Åkaren har bristfällig
ventilation och är inte funktionella för verksamheten, varken för kunder
eller personal.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 56 forts.
Om flytten inte gjorts kommer verksamheterna stå utan lokaler eller arbeta
i bristfälliga lokaler och då kan socialförvaltningen inte bedriva nödvändig
lagstadgad verksamhet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 april 2017,
§ 65
Socialförvaltningens beslutsförslag den 3 april 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Avdelningschef ekonomi

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2016/0107

Ersättning Varbergs Föreningsråd 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. bevilja Varbergs Föreningsråd en extra ersättning med maximalt
1.250.000 kr för 2017.
2. finansiering sker via socialnämndens resultatfond.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs Föreningsråd har av Skatteverket i november 2016, bedömts som
oinskränkt skatteskyldiga och uppmanats registrera sig för
momsredovisning från 1 januari 2017. Skatteverket anser att de tjänster
som föreningen tillhandahåller sina medlemmar är en sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § Inkomstskattelagen (IL) och därmed
också skattepliktig. Att hyra ut personal som ska utföra arbete som
kanslister, vaktmästare och andra administrativa tjänster är inte
allmännyttiga ändamål enligt IL.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2017 att överlämna ansökan om
extra ersättning till Varbergs föreningsråd till socialnämnden för hantering.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 april 2017,
§ 66
Socialförvaltningens beslutsförslag den 5 april 2017
Ansökan om extra ersättning från Varbergs Föreningsråd

Övervägande
Skatteverkets beslut påverkar och förändrar förutsättningarna för Varbergs
Föreningsråd på ett sätt som gör att verksamhetens upplägg och
finansiering behöver utredas och omstruktureras. Beräkning visar att
merkostnaden på årsbasis uppgår till cirka 1.500.000 kr. För att skapa
möjlighet till omställning av verksamheten föreslås Varbergs Föreningsråd
få en ersättning på maximalt 1.250.000 kr för 2017. Detta motsvarar 10
månaders omställningsperiod.
Återredovisning av omställningsarbetet ska ske två gånger under perioden.
Beloppet kan komma att justeras efter beslut om föreningsbidrag då några
föreningar kan ha personal som berörs av ovanstående.
Efter dialog med kommunstyrelsen föreslås att finansiering sker via
socialnämndens resultatfond.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergs Föreningsråd
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 58

Nytt särskilt boende, Träslöv – Information
Magnus Sjöberg, Anna-Karin Kvarnemar, samhällsutvecklingskontoret och
Helen Treslow, Varbergs Fastighetsbolag, informerar om nuläget gällande
tomten i Träslöv för nytt särskilt boende och tidplanen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 59
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Dnr SN 2016/0269

Utveckla demensvården
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. genomföra projekt ”Utveckla vård och omsorg för personer med
demens” under perioden 1 september 2017 – 31 december 2019.
2. finansiera projektet genom att belasta socialnämndens
resultatreserv med totalt 7,5 mnkr under projekttiden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har för 2016 – 2019 beslutat att ” Demensvården ska
utvecklas utifrån nationella och regionala riktlinjer med fokus på insatser
för personer som bor i ordinärt boende”. 2016 genomfördes en utredning
med uppdrag att utreda: Individens och anhörigas behov av stöd, Behov av
boendeformer och Specifika behov för yngre personer med demens.
Kartläggningen av nuläge baserat på statistik och intervjuer granskades mot
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010, och
Nationell utvärdering – vård och omsorg vid demenssjukdom 2014.
Resultatet visade ett GAP mellan nuläge och bör-läge i olika delar, vilket
resulterade i beslut av socialnämnden den 23 februari 2017, § 24 att
• Förstärka resursteam demens och utöka dess uppdrag för
kontinuerlig kunskapsspridning ut till alla berörda verksamheter
• Anpassa vissa boenden utifrån specifika behov, t.ex.
beteendemässiga och psykiska symtom, ålder m.m.
• Stärka stödet för personer med demens och deras anhöriga med hjälp
av resursteam demens, samt genom utveckling av dagverksamhet och
anhörigavlösning, med särskilt fokus på yngre personer med demens.
Behov finns att hålla samman dessa tre delar utifrån gemensamma mål.
Möjligheten att sprida kunskap om demens och personcentrerad vård ut i
alla berörda verksamheter över tid, ökar med ett samlat koncept för
resursteam demens, dagverksamheter och avlösning samt boendeformer
utifrån specifika behov. Med utredning och nationella riktlinjer som
bakgrund föreslår förvaltningen ett övergripande genomförandeprojekt.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 april 2017,
§ 70
Socialförvaltningens beslutsförslag den 3 april 2017
Projektdirektiv Utveckla vård och omsorg för personer med demens

Övervägande
Projektförslaget stämmer väl med nationella riktlinjer för vård och omsorg
vid demenssjukdom, samt socialnämndens mål ”Demensvården ska
utvecklas utifrån nationella och regionala riktlinjer med fokus på insatser
för personer som bor i ordinärt boende”.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 59 forts.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Avdelningschef förvaltningsledningsstab
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 60
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Dnr SN 2016/0232

Yttrande över Revision - granskning av
hemsjukvården i Halland
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. förslag till yttrande, över Revision – granskning av hemsjukvården i
Halland, godkänns och överlämnas som svar till revisorerna i
Varbergs kommun.
ViviAnne Johansson (C) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Revisionsfirman PwC har på uppdrag av revisorerna i Varbergs kommun
genomfört en granskning av vårdkedjan och hemsjukvården för de mest
sjuka äldre. Granskningen har skett i samverkan med länets sex kommuner
och Region Halland. Bedömningen som PwC gör är att vårdkedjan och
hemsjukvården för de mest sjuka äldre fungerar tillfredsställande dock
finns brister och utvecklingsbehov avseende: Följsamhet till avtal, riktlinjer
och rutiner, Informationsöverföring, Uppföljning och utvärdering av
hemsjukvårdens kvantitet och kvalitet.
PwC granskning redovisas i revisionsrapport ”Samgranskning
Hemsjukvården i Halland, Varbergs kommun”. Kommunens revisorer har
begärt svar från socialnämnden gällande resultatet i revisionsrapporten.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 april 2017,
§ 71
Socialförvaltningens beslutsförslag den 22 februari 2017
Revisionsrapport ”Granskning av hemsjukvården”, daterat januari 2017

Övervägande
De synpunkter och förslag som framförs i rapporten stämmer överens med
socialförvaltningens uppfattning. Arbete pågår för att rätta till och finna bra
samarbetsrutiner där det ännu inte fungerar fullt ut. Några av de ”delvis
uppfyllda” kommentarer som beskrivs, handlar om åtgärder som regionens
verksamhet måste åtgärda. Det gäller avtalad läkarresurs/specialistkompetens, rutiner/riktlinjer för informationsöverföring. Några av
kommentarerna handlar om åtgärder som parterna måste lösa gemensamt
– rutiner för hantering av olika typer av avvikelser samt rutiner/riktlinjer
för vårdplanering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 60 forts.
Som framgår av rapporten pågår ett projekt Läkarmedverkan i
hemsjukvården som ska motverka återinskrivning till sjukhus, men det är
viktigt att påpeka att i den omfattning projektet bedrivs varken kan, eller
ska det ersätta hela behovet av läkarmedverkan i den kommunala
hemsjukvården.
Alla de förbättringsområden som tas upp i rapporten tas även upp i den
regionala genomförandegruppen. Arbete pågår för att finna nya lösningar,
framför allt gällande informationsöverföring och en ny process för
vårdplaneringar.
I rapporten påpekas även att arbetet i kommunen avseende analyser kring
kvalitet, effekter och ekonomiska konsekvenser delvis saknas idag.
Uppföljning av hemsjukvården styrs från och genom den regionala
indikatorgruppens arbete men det behöver brytas ner och analyseras på
lokal nivå och det är ett utvecklingsarbete som socialförvaltningen behöver
utveckla.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Revisorerna Varbergs kommun
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 61
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Dnr SN 2016/0262

Yttrande över motion om att ta fram
trygghetsboende som komplement till LSSboenden
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen, då boendeformen som föreslås inte faller inom
socialnämndens uppdrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) och Turid Ravlo-Svensson (S) har lämnat in en motion
till kommunfullmäktige om att ta fram trygghetsboende som komplement
till LSS-boenden.
Motionärerna skriver att det finns ett antal personer som faller mellan
stolarna – de är för bra för rätten till bistånd till LSS-boende men klarar
inte ett ordinärt boende. I motionen föreslås att Varbergs kommun utreder
möjlighet och förutsättningar för att skapa någon form för mellanboende,
trygghetslägenhet/servicelägenhet, för personer med fysiskt eller psykiskt
funktionhinder. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 april 2017,
§ 72
Socialförvaltningens beslutsförslag den 4 april 2017
Remissyttrande – socialförvaltningens utredning
Motion om att ta fram trygghetsboende som komplement till LSS-boende

Övervägande
De personer som bedöms omfattas av lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) har rätt att få sin ansökan prövad enligt LSS i
första hand. I kommunen finns olika boendeformer utifrån de kriterier som
anges i LSS. Det boendestöd som idag erbjuds personer med rätt till
insatser enligt LSS, utformas och anpassas efter de behov av omsorg, stöd
och service som den enskilde har. När behoven inte kan tillgodoses genom
boendestöd och den enskilde inte klarar boende i en egen bostad, har
personen i de allra flesta fall rätt till en servicebostad enligt LSS. Även
socialtjänstlagen innehåller särskilda bestämmelser för funktionshindrade
och andra grupper som kan ha ett utökat behov av samhällets stöd, men är
inte en rättighetslag som LSS.
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Det är viktigt att förvaltningen aktivt arbetar för att skapa trygghet hos
såväl den enskilde som hos anhöriga. Dialog mellan handläggare, den
enskilde och anhöriga ska ske i ett tidigt skede för delaktighet, trygghet och
en korrekt biståndsbedömning. Detta görs bland annat genom de
mötesplatser som byggs upp i kommunen.
I Varberg finns även trygghetsbostäder för äldre personer. Detta är en
boendeform som ansvariga fastighetsägare kan driva med statligt stöd från
Boverket och viss ekonomiskt stöd från socialnämnden. Den äldre personen
söker bostaden direkt hos hyresvärden, utan biståndsbedömning och är
därmed ingen insats som ges av socialnämnden. Med nuvarande statliga
regler finns det inget motsvarande ekonomiskt stöd för andra målgrupper
än personer äldre än 70 år.
I motionen föreslås trygghetsboende som ett komplement och en möjlig
boendeform för de som är för bra för rätten till bistånd till LSS-boende men
inte klarar ett ordinärt boende. Som framgår ovan, kan trygghetsboende
inte vara en kompletterande insats med beslut enligt LSS, och därmed faller
inte uppdraget att arbeta med boendeformen inom socialnämndens
ansvarsområde. Utifrån detta föreslår förvaltningen att socialnämnden
avstyrker motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SN 2017/0022

Yttrande över motion om att minska antalet
fallolyckor
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen då insatser för att minska antalet fallolyckor
redan bedrivs.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Johanna Palmelid (SD) föreslår att socialnämnden beslutar tillstyrka
motionen.

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

Erik Rask (S)

X

Olof Andersson (S)

X

Anders Friebe (S)

X

Ing-Marie Berggren (S)

X

X

Johanna Palmelid (SD)
Summa
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Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om
att minska antalet fallolyckor. I motionen skrivs att drygt fem gånger fler
dör i halkolyckor än i trafiken. Mestadels drabbas äldre och rehabiliteringen
kan ta lång tid och innebära ett livslångt vårdbehov. Förutom lidandet kan
det även innebära stora kostnader för samhället.
Motionen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att varje år strax
innan vintern bedriva en halkskyddskampanj i syfte att minska antalet
fallolyckor i kommunen. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 april 2017,
§ 73
Socialförvaltningens beslutsförslag den 18 januari 2017
Motion om att minska antalet fallolyckor

Övervägande
Det är framförallt många äldre som drabbas av halkolyckor, och som även
får en lång rehabilitering efteråt. Socialnämnden har från olika aspekter
återkommande diskuterat det och frågan har varit föremål för flera insatser
som socialnämnden beslutat. Bland annat följs riskfaktorer upp vid
hembesök, då ett stort antal fallolyckor sker i hemmet. Förslag om broddar
till alla äldre har även tagits upp, men avstyrktes, då nämnden bedömer att
de individuella insatserna ger mer effekt.
Precis som framgår av motionen, löper äldre även risk för halkolyckor
utomhus under höst/vinter. Detta uppmärksammas genom arbete i Trygg i
Varberg, som är en del i Folkhälsorådet. I rådet ingår, förutom ett flertal
nämnder och förvaltningar inom kommunen, även Räddningstjänst Väst,
polisen samt Region Halland. En del i denna samverkan är seniorers
trygghet och hälsa.
Seniorer är överrepresenterade i olycksstatistiken och därför arrangerar och
deltar Trygg i Varberg även i olika evenemang som vänder sig till äldre. En
av de insatser som genomförs sedan några år, är informationsinsatser inom
ramen för den nationella kampanjen Balansera mera – tips och råd för att
förhindra fallolyckor i vardagen. Den genomförs runt den förste oktober
under rubriken Peppar, peppar, i form av öppet hus. Vid det senaste
tillfället, 1 oktober 2016, deltog flera förvaltningar från kommunen (bl.a.
socialförvaltningen och hamn- och gatuförvaltningen), Varbergsnämnden,
polisen och räddningstjänst Väst. Temat var förebyggande fokus gällande
hälsa, trygghet och oönskade händelser riktade till seniorer. I detta rymdes
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även insatser för att uppmärksamma äldre på risken för halkolyckor och
hur man kan förebygga det.
Ett annat arrangemang där frågan om fall och fallförebyggande arbete tas
upp, är Seniormässan som genomförs årligen och där även
socialförvaltningen deltar.
Socialnämnden instämmer i det som skrivs i motionen, det är viktigt att
informera äldre så att de kan vara medvetna och själva förebygga risken för
en fall- eller halkolycka. Men då det redan görs insatser utifrån detta,
förslår socialnämnden att motionen avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SN 2016/0238

Ändring av sammanträdestider för
socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. ändra tiden för socialnämndens sammanträde den 22 juni 2017, till
kl. 8.00.
2. ändra datum för socialnämndens sammanträde den 24 augusti 2017
till den 31 augusti 2017 i stället.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 april 2017,
§ 76
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Resultat öppna jämförelser – information
Carina Svarvali, kvalitetsstrateg, informerar om resultatet av 2016 års
öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre. Varbergs resultat ligger
likt riket eller bättre på de flesta områden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Meddelande
Dnr SN 2015/0286
Kommunfullmäktige 2017-03-14 § 47 – Svar på motion om att införa
modell Tubberödshus som ett testprojekt
Dnr SN 2016/0054
Kommunfullmäktige 2017-03-14 § 48 – Svar på motion om demensboende
för yngre
Dnr SN 2016/0243
Kommunstyrelsen 2017-04-04 § 86 – Svar på revisionsrapport –
granskning av kommunens flyktingmottagning och integrationsarbete
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Övriga ärende
Johanna Palmelid (SD) ställer fråga om Träslövsvägen 23. Kristina
Kjellgren, tf. förvaltningschef, svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 3 och 10
april 2017
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 23 mars och 6 april 2017
Beslut under perioden 1 mars 2017 – 31 mars 2017 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning över övriga beslut för mars - april 2017 - Dnr SN 2017/0035
Datum
2017-04-03

2017-04-03

Typ av beslut

Dnr/motsvarande
Tilläggsavtal sysselsättning för personer med SN
missbruks- och beroendeproblematik,
2013/0228
Växtkraft i Varberg – höjning av
kapacitetstak
Tilläggsavtal sysselsättning för personer med SN
psykiska funktionsnedsättningar, Växtkraft i 2013/0227
Varberg – höjning av kapacitetstak

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

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

Beskrivning av ärendet
Erik Rask (S) och Björn Jonasson (KD) anmäler att de har granskat de fyra
senaste besluten före den 23 mars 2017, gällande ledsagarservice enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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