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Dnr SN 2017/0125

Samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård
Betalningsansvarslagen kommer att ersättas av lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den nya lagen om samverkan
vid utskrivning börjar gälla från 1 januari 2018. Samverkan mellan
slutenvården, närsjukvården och kommunen i planering av insatser i
samband med utskrivningen från slutenvården ska utvecklas och stärkas.
Det handlar om att skapa trygghet för patienter i hela vårdkedjan, från
inskrivning i slutenvården, under sjukhusvistelsen till mottagandet efter
utskrivning.
Carina Svarvali, kvalitetsstrateg, informerar om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård och arbetet med regiongemensam
överenskommelse och riktlinje.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 71

Projekt HICube
I Halland pågår en satsning som går under namnet HICube Kompetenta
vården. Det är ett projekt som ska stärka möjligheterna att arbeta med nya
idéer inom hälsa och digitalisering inom vård och omsorg.
I Varbergs kommun kommer projektet Välfärdsteknik ur ett etiskt
perspektiv att genomföras. Detta projekt syftar till att skapa förutsättningar
för en ökad användning av välfärdsteknik.
HICube Kompetenta vården är ett samverkansprojekt som finansieras av
Europeiska socialfonden (ESF), Högskolan i Halmstad, Region Halland och
de halländska kommunerna.
Marinette Edlund, utvecklingsstrateg och Caroline Nilsson,
utvecklingsledare, informerar om Projekt HICube.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2016/0293

Förstudierapport för byggnation av särskilt
boende
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förstudierapporten för byggnation av särskilt boende i
Träslöv
2. föreslå kommunstyrelsen att godkänna investeringsramen.

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

Beskrivning av ärendet
Den 17 december 2015, § 231, beslutade socialnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för nybyggnation av särskilt
boende för äldre samt föreslå lämplig placering och återkomma till
socialnämnden för ställningstagande om en beräknad investeringskostnad
och framtida hyra.
Samhällsutvecklingskontoret gav Varbergs Fastighetsbolag i uppdrag att
leda förstudien och socialförvaltningen har deltagit i arbetet med förstudien
under hösten 2016 fram till februari 2017. Det föreslagna särskilda boendet
kommer att innehålla 60 särskilda boendeplatser i sex boendeenheter med
10 lägenheter och gemensamma ytor. Det kommer även att finnas lokaler
för daglig verksamhet, aktivitetslokaler, personallokaler och ett
tillagningskök i byggnaden. Det kommer även att finnas en utemiljö för
boenden och kunder på daglig verksamhet.
Den 15 december 2016, § 209, beslutade socialnämnden att godkänna
projekteringskostnader på cirka två miljoner kronor. Beslutet togs för att
påskynda processen och innan beslut om investeringsvolym tas.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 8 maj 2017,
§ 94
Socialförvaltningens beslutsförslag den 3 maj 2017
Förstudierapport – särskilt boende för äldre i Träslöv

Övervägande

Socialförvaltningen har deltagit i arbetet med förstudien genom att belysa
verksamhetens krav på utformning och funktion. Som underlag har
ramprogrammet för byggnation av särskilt boende använts. Bedömningen
är att det nya särskilda boendet med lokaler för dagverksamhet kommer att

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 72 forts.
få ändamålsenliga lokaler och utemiljö som är väl anpassade för personer
med demenssjukdom.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

1/2

Reservation från Sverigedemokraterna, Socialnämnden 170518,
Förstudierapport för byggnation av särskilt boende Dnr: SN
2016/0293
Samhällutvecklingskontoret gav Varbergs Fastighetsbolag i uppdrag att leda förstudien och
socialförvaltningen har deltagit i arbetet med förstudien under hösten 2016 fram till februari 2017.
Det föreslagna särskilda boendet kommer att innehålla 60 särskilda boendeplatser i sex
boendeenheter med 10 lägenheter och gemensamma ytor. Det kommer även att finnas lokaler för
daglig verksamhet, aktivitetslokaler, personallokaler och ett tillagningskök i byggnaden. Det
kommer även att finnas en utemiljö för boenden och kunder på daglig verksamhet.

Nytt särskilt boende måste fram i kommunen snarast möjligt. Det är Sverigedemokraterna
Varbergs mening att vid byggnation måste personalen och boendes behov tas i beaktande. Det är
viktigt att lokalerna är utformade på så vis att personalen får en bra arbetsmiljö samtidigt som att
de måste fungera för boende. Utformningen på det nya särskilda boendet som tagits fram tycks
ha både boendes och personalens behov i beaktande. Sverigedemokraterna anser att lokalerna
och utemiljön bör fungera ändamålsmässigt för boende för personalen, äldreboende,
dagverksamhet och personer med demenssjukdom.
Sverigedemokraterna Varberg har därför beslutat att godkänna byggnation med reservation mot
följande faktorer som främst verkar beror på byggets placering:
•

På den nya tomtplaceringen har ingen geoteknisk utredning gjorts.

•

Tillkommande

dagvattenbrunnar

och

ytterligare

VA-ledningar

kan

falla

ur

detaljprojekteringen och belasta projektet.
•

På

del

av

den

nya

tomten

finns

både

en

transformatorstation

samt

högspänningsledningar, och det har ej bekräftats av VEAB att detta går att flyttas då detta
hade gått att lösa i det tidigare förslaget.
•

Anslutningsavgiften för VA kan komma att justeras beroende på hur stor byggnaden blir
(BTA).

•

Vid större regnflöden kan dagvattensystemet dämmas upp och bräddas över på grund av
liten dimension på dagvattenservisen.

•

I dagsläget ligger byggnaden på gränsen av vad BBR kravet är energimässigt.

2/2
•

I förstudien utreddes ett förslag med en sopsugsanläggning, detta kommer inte att
genomföras, vilket innebär att soputrymmen får studeras vidare under projekteringen.

•

För tillfället är byggnadsmarknaden het vilket kan innebära få och högre anbud.

•

Eftersom detaljplanen inte är klar är detta en stor riskfaktor för att kunna hålla tidsplanen.

•

Bygglovet kan dra ut på tiden, vilket kan påverka tidsplanen.

•

Tomten är inte i kommunens ägo än.

•

Innan det finns ett kontrakt på tomten kan ingen projektering påbörjas, vilket kan påverka
tidplanen.

•

Under

detaljplaneskedet

skall

ansökan

om

dispens

från

biotopskyddet

av

stengärdsgårdar göras. Om inte dispens erhålls går inte tomten att utföras på planerat
vis.
•

Under detaljplaneskedet skall det göras arkeologisk förundersökning.

Socialnämnden

har

i

flera

år

påtalat

behovet

med

nya

särskilda

boenden.

Samhällsutvecklingskontoret har inte tagit detta på tillräckligt stort allvar och har inte räknat med
socialnämndens behov i tillräckligt hög grad när de gjort planer. Till följd av detta måste projekt
forceras fram vilket kan medföra enorma risker, byggnadsmässigt, kostnadsmässigt och
tidsmässigt. Ärendet är precis som Trönningeskolan med tillhörande friidrottsanläggning alldeles
för dåligt berett.
Det är viktigt att Samhällsutvecklingskontoret tar socialnämndens behov i beaktande när de tar
fram nya översiktsplaner och detaljplaner för områden och vi i Sverigedemokraterna Varberg
hoppas att detta sker vid planering av nya områden.

På dessa tidigare nämnda anledningar reserverar jag mig.

Johanna Palmelid, Sverigedemokraterna
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Dnr SN 2017/0051

Månadsrapport april 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för april 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 2 maj 2017
Månadsrapport april 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2017/0110

Tertialrapport april 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport för april 2017 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 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 skall kunna följa verksamhetens utveckling.
Därför tar socialförvaltningen varje månad även fram en månadsrapport till
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 2 maj 2017
Tertialrapport april 2017 socialnämnden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr SN 2016/0196

Föreningsbidrag år 2017
Beslut

Socialnämnden beslutar
1. bevilja Brottsofferjouren i Varberg föreningsbidrag om 135 000 kr för
tiden 2017-06-01 – 2018-05-31
2. bevilja Kamratföreningen Länken föreningsbidrag om 270 000 kr för
tiden 2017-06-01 – 2018-05-31
3. bevilja Kvinnojouren Frideborg föreningsbidrag om 650 000 kr för tiden
2017-06-01 – 2018-05-31
4. bevilja LP-verksamheten föreningsbidrag om 1 120 000 kr för tiden
2017-06-01 – 2018-05-31
5. bevilja kommunala Handikapprådets Referensgrupp (KHRR)
föreningsbidrag om 125 000 kr för tiden 2017-06-01 – 2018-05-31
6. bevilja Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH,
föreningsbidrag om 530 000 kr för tiden 2017-06-01 – 2018-05-31
7. bevilja Tvååkers Anhörigförening föreningsbidrag om 10 000 kr för tiden
2017-06-01 – 2018-05-31
8. bevilja föreningen Tigerlilja föreningsbidrag om 60 000 kr för tiden
2017-06-01 – 2018-05-31
9. avslå ansökan om föreningsbidrag från Föräldraföreningen mot
narkotika.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens föreningsbidrag utgår till ideella föreningar som bedriver
frivillig verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet eller på
annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde.
I ansökan om föreningsbidrag ska föreningarna beskriva hur bidraget ska
användas, redogöra för syfte och mål med verksamheten, samt vilken
målgrupp föreningen vänder sig till.
En överenskommelse mellan socialnämnden och de föreningar som erhåller
bidrag kommer att upprättas. Om inte bidraget används på avsett sätt kan
bidraget komma att återkallas.
En uppföljning av medel utbetalda 1 juni 2016 har gjorts under december
2016 och januari 2017. Uppföljningen omfattade föreningarnas ekonomi,
verksamhet och mål.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 75 forts.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 8 maj 2017,
§ 99
Socialförvaltningens beslutsförslag den 3 maj 2017
Sammanfattningar av varje förenings ansökan

Övervägande
Förvaltningen har genomfört dialogsamtal med de sökande föreningarna. I
samtalen har föreningarna fått beskriva syfte och mål med verksamhet och
hur de tänker använda det sökta bidraget.
Ansökan från Föräldraföreningen mot narkotika avslås då föreningen inte
har sin verksamhet i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Avdelningschef Ola Viestam
Avdelningschef Maria Sjödahl
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2017/0118

Socialförvaltningens arbetsmiljöarbete 2016
Camilla Svahn, HR-avdelningen, informerar om sammanfattning av
socialförvaltningens arbetsmiljöarbete 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0128

Avtal med Räddningstjänsten Väst
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. ersätta tjänsten larmutryckning med 8 872 kr per larminstallation i
2017 års prisnivå.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 24 oktober 2013, § 189, att godkänna förslag
till avtal mellan Räddningstjänsten Väst och Varbergs kommun. Därefter
uppmärksammades emellertid att underlagen för prestationsersättningen
behövde kvalitetssäkras och avtalet blev därmed inte undertecknat. Efter
denna kvalitetssäkring har priset justerats för larminsatser.
Socialnämnden beslutade den 18 december 2014, § 241, att godkänna
justerat avtal från och med 1 januari 2015 mellan Räddningstjänsten Väst
och socialförvaltningen i Varbergs kommun.
Det har nu uppmärksammats att skrivningen gällande främst § 10
ekonomisk reglering ytterligare behöver preciseras och förtydligas i avtalet
daterat 8 december 2014.
Nuvarande lydelse i avtalet:
”§ 10 Ekonomisk reglering
Den totala ersättningen utgörs av en fast grundersättning samt
volymbaserad ersättning för beställd hemtjänsttimme och utförd
larmutryckning. Ersättningarna är utifrån 2015 års prisnivå.
Grundersättning
Grundersättningen är en fast ersättning om 3 588 815 kr per år som skall
täcka kostnader för ledning, administration och övriga kostnader. I
ersättningen ingår även installation/avinstallation, service mm av larm.
Beställd hemtjänsttimme
Ersättning utgår med 485 kr per beställd hemtjänsttimme.
Vid specialärenden hanteras dessa enligt gällande rutin för hemtjänst,
bilaga 6.
Vid kunds frånvaro upphör de extra ersättningarna.
Ersättning utförd larmutryckning
Ersättning utgår med 786 kr per utförd larmutryckning.”
Socialnämnden beslutade den 15 december 2016, § 204, att ge
förvaltningen i uppdrag att i samverkan med räddningstjänsten ta fram en
omarbetad och ytterligare preciserad och förtydligad avtalsformulering
gällande § 10 ”Ekonomisk reglering” i avtalet daterat 8 december 2014 med
Räddningstjänsten Väst.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 77 forts.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 8 maj 2017,
§ 103
Socialförvaltningens beslutsförslag den 5 maj 2017

Övervägande
Efter genomgång av utfallet för 2016 där frekvensen av larmutryckningar
ökat kraftigt och diskussioner med Räddningstjänst Väst behöver
ersättningsmodellen för larmutryckningar ses över. Förvaltningens förslag
är att ersätta tjänsten larmutryckning med ett belopp per larminstallation
istället för per utförd larmutryckning. Ersättningen för 2017 föreslås bli
8 872 kr per larminstallation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Maria Sjödahl, avdelningschef
Ola Viestam, avdelningschef
Hans-Inge Johansson, Strateg/Upphandling

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2016/0216

Upphandling - drift av särskilt boende - Tvååker
och Veddige
Beslut

Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag för ny
upphandling av drift av särskilda boenden på Bäckvägen 1 och
Sannavägen 11 A-C i Tvååker samt Västra Ringvägen 11 A-B i Veddige
totalt 50 lägenheter för tiden 1 april 2018 – 31 mars 2022 med
möjlighet till fyra års förlängning
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
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 1 april 2018 – 31 mars 2022 med möjlighet till fyra års förlängning.
Verksamheten bedrivs i extern regi och nuvarande avtal med Humana
Omsorg AB gäller till och med 31 mars 2018.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 8 maj 2017,
§ 95
Socialförvaltningens beslutsförslag den 24 mars 2017
Anbudsförfrågan

Övervägande
Förfrågningsunderlaget är uppdaterat till dagens mål, kravbild och
riktlinjer. Utvärderingsgrund är pris.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Hans-Inge Johansson, Strateg/Upphandling

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2017/0094

Yttrande gällande remiss, ändrade regler om
retroaktivitet avseende efterlevandestöd
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. förslaget till yttrande godkänns och överlämnas till
socialdepartementet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En översyn av regelverket för efterlevandestöd har genomförts på uppdrag
av regeringen. I uppdraget har ingått att kartlägga hur nyanlända flickor
och pojkar, vars ena eller båda föräldrar är avlidna eller saknas, söker och
får underhållsstöd respektive efterlevandestöd. Syftet med förslaget är att
dessa barn, och barn till föräldrar som är särlevande, ska få ett enhetligt
skydd utan att försämra förutsättningarna för ett bra omhändertagande av
de barn som kommer till Sverige.
Förslag till ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd har
tagits fram och skickats ut på remiss, bland annat till Varbergs kommun.
Kommunstyrelsen har överlämnat till socialnämnden, som ansvarig
facknämnd, att besvara remissen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 8 maj 2017,
§ 104
Socialförvaltningens beslutsförslag den 12 april 2017
Socialförvaltningens yttrande den 17 april 2017
Remiss – Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd

Övervägande
Efterlevandestöd är en viktig insats för att säkra en grundtrygghet för barn
vars ena eller båda föräldrar är avlidna eller saknas. Det är ett grundskydd
och en utfyllnadsförmån till barnpensionen, och ska garantera en lägsta
rimliga levnadsstandard. Enligt nuvarande bestämmelser kan stödet
beviljas från två år före ansökningsmånaden.
Kommunerna arbetar med olika insatser för de barn som kommer till
Sverige som ensamkommande eller tillsammans med en asylsökande
förälder, samtidigt som ersättning kan sökas från flera håll. Dubbla
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Sn § 79 forts.
ersättningar från samhället bör dock inte ges. De konsekvensbeskrivningar
som tagits med i förslaget, belyser frågeställningen på ett bra sätt från flera
håll och visar att lagändringen inte kommer att påverka kommunerna eller
andra myndigheter i någon större utsträckning och inte heller de barn som
har behov av efterlevandestöd. Samtidigt är det viktigt att den analys som
föreslås (5.2 Ytterligare övervägande - bedöma om förändringar av
efterlevandestödet krävs för de barn som beviljats efterlevandestöd och som
får sin omsorg och försörjning enligt socialtjänstlagen) genomförs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Socialdepartementet
Kommunstyrelsen
Handläggaren
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Dnr SN 2017/0098

Yttrande gällande remiss, förtätningsstrategi för
Varbergs tätort
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till
kommunstyrelsen.
Johanna Palmelid (SD) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till förtätningsstrategi för Varbergs tätort har tagits fram på
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott. Strategin har tagits fram som
ett följduppdrag från översiktsplan för stadsområdet som antogs av
kommunfullmäktige 2010. Förslaget har skickats på remiss till bland annat
socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 8 maj 2017, §
105
Socialförvaltningens beslutsförslag den 11 april 2017
Förtätningsstrategi för Varbergs tätort

Övervägande
På flera ställen i förslaget står nämnt att planering och förslag till förtätning
ska minska transportbehov, bland annat att det ska finnas god tillgång till
gång- och cykelvägar och attraktiv kollektivtrafik. Förtätning handlar om
att skapa en god bebyggd miljö för de som bor, verkar och vistas i staden.
I förslaget står att en viktig aspekt att tänka på vid förtätning är att förtäta
med funktioner som saknas och boendeformer som är
underrepresenterade. Bland annat nämns att hänsyn måste tas till förskolor
och skolor, plats ska beredas i så stor omfattning som krävs. Detta är
angeläget, men socialnämnden vill framhålla att det även är viktigt att ta
hänsyn till personer med olika funktionshinder samt till äldre personer.
Detta är målgrupper som kan ha behov av framkomlighet även för bil- och
kollektivtrafik. Det är viktigt att även deras behov tas med i det fortsatta
arbetet med att gå från strategi till handling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
Handläggaren
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Dnr SN 2016/0298

Yttrande över motion om bättre hälsa för
seniorer på kommunens äldreboenden genom
regelbunden träning/motion
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen.

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

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

Beslutsordning
Ordföranden ställer arbets- och planeringsutskottets förslag mot Johanna
Palmelids med fleras förslag och konstaterar att socialnämnden beslutar
enligt arbets- och planeringsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag
Nej-röst för bifall till Johanna Palmelids med fleras förslag.
Med 7 ja-röster för arbets- och planeringsutskottets förslag och 6 nej-röster
för Johanna Palmelids med fleras förslag beslutar socialnämnden enligt
arbets- och planeringsutskottets förslag.
Beslutande
Ja
Nej
Erland Linjer (M)

X

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

X
X

Mikael Karlsson (C)

X

Johan Rosander (MP)

X

Madelene Thomsen (M)

X

Björn Jonasson (KD)

X

Turid Ravlo-Svensson (S)

X

Erik Rask (S)

X

Malin Kjellberg (S)

X

Anders Friebe (S)

X
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Ing-Marie Berggren (S)

X

Johanna Palmelid (SD)

X

19

Summa
7
6
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) har lämnat en motion om bättre hälsa för seniorer
på kommunens äldreboenden genom regelbunden träning/motion.
Motionen beskriver behovet av motion och rörelse för äldre för att ge
positiva effekter på rörelseförmåga, balans, kondition, minne mm. Träning
påverkar även kommunikation, kognitiv förmåga och motverkar
benskörhet. Regelbunden träning ökar hälsa, välbefinnande och livskvalitet.
Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att utreda och ta fram
förslag på hur regelbunden träning och motion för seniorer på
äldreboenden i Varbergs kommun kan öka. Kommunstyrelsen har begärt
yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 8 maj 2017,
§ 106
Socialförvaltningens beslutsförslag den 3 maj 2017
Motion om bättre hälsa för seniorer på kommunens äldreboenden genom
regelbunden träning/motion

Övervägande
Socialtjänstens uppdrag är att bedöma och bevilja insatser för personer som
söker stöd från kommunen. Utifrån den bedömning och det beslut som tas,
erbjuder verksamheten stöd. Det är dock viktigt att poängtera att
verksamheten inte kan styra vad den enskilde därefter gör – de kan endast
erbjuda och ge förslag, men ska naturligtvis arbeta motiverande.
Socialnämnden instämmer i att det är viktigt att stötta de som flyttar in på
särskilt boende så de bibehåller, och om möjligt förbättrar sin hälsa. Detta
är även en del av nämndens målarbete. Arbetet bedrivs sedan tidigare
utifrån detta perspektiv. Arbetet ska utgå från de internuppdrag och avtal
som skrivits mellan beställare och utföraren. Där framgår att de ska arbeta
med den enskildes ambition och vilja och arbeta personcentrerat,
hälsofrämjande och preventivt med ett rehabiliterande förhållningssätt.
Precis som det står i motionen innebär träning möjlighet att öka hälsan och
det är grunden i det hälsofrämjande arbetssättet, dvs. att ge stöd och
uppmuntran för att de boende ska kunna bevara förmågor och hälsa och
leva så självständigt som möjligt. Detta är inskrivet i de särskilda kvalitetsdeklarationer som socialnämnden beslutat ska styra verksamheternas
arbete. En viktig del är socialförvaltningens värdegrund: ”Vi möter dig där
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du är. Tillsammans med dig formar vi lösningar utifrån din situation.”
Kvalitetsdeklarationerna omfattar flera aspekter av möjlighet till aktiviteter
och träning, som t.ex. dagliga aktiviteter, utevistelse och ”egen tid” med
kontaktman utöver hjälp med personlig omvårdnad eller hjälp. Utifrån den
boendes behov och önskemål om personlig omvårdnad och träning skrivs
individuella genomförandeplaner fram tillsammans med den enskilde, och
vid behov närstående eller företrädare. För att se på den boendes hela
behov, inklusive träning och rörelse, deltar alla de professioner som behövs
i arbetet, inklusive arbetsterapeut och/eller fysioterapeut (sjukgymnast).
Planerna är underlaget för personalens arbete med de som bor i det
särskilda boendet.
Många som flyttar in på särskilt boende har stora behov och kan inte klara
träning själva. Det finns flera exempel på hur verksamheterna arbetar för
att inspirera och motivera arbetet för en bättre hälsa hos de som bor i
särskilt boende, som hälsopedagoger och temaveckor utifrån
hälsoperspektivet. Verksamheten arbetar även systematiskt med
riskbedömningar på individnivå. Vid bedömd risk, för t ex fall, vidtas
åtgärder för att förebygga risk. Fysisk träning är ett exempel på åtgärd som
kan vara aktuellt att sätta in vid bedömd fallrisk.
Det är viktigt att stötta de som flyttar till särskilt boende för att ta tillvara
och om möjligt öka hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Då det ingår i
uppdraget och verksamheterna redan arbetar aktivt med flera insatser för
att möjliggöra detta, anser socialnämnden att motionen ska avstyrkas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens förvaltning
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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1/1

Reservation från Sverigedemokraterna, Socialnämnden 170518, Yttrande över
motion om bättre hälsa för seniorer på kommunens äldreboenden genom
regelbunden träning/motion Dnr: SN 2016/0298
Motionen beskriver behovet av motion och rörelse för äldre för att ge positiva effekter på
rörelseförmåga, balans, kondition, minne mm. Träning påverkar även kommunikation, kognitiv
förmåga och motverkar benskörhet. Regelbunden träning ökar hälsa, välbefinnande och
livskvalitet. Motionen förslår kommunfullmäktige besluta att utreda och ta fram förslag på hur
regelbunden träning och motion för seniorer på äldreboenden i Varbergs kommun kan öka.
”Då det ingår i uppdraget och verksamheterna redan arbetar aktivt med flera insatser för att
möjliggöra detta, anser socialnämnden att motionen ska avstyrkas.”
2017-05-18

ägnade

nämnden

att

diskutera

mål.

Det

som

skulle

tas

fram

under

diskussionsövningarna var hur förvaltningen skall bli bättre på att arbeta förebyggande och vilka
åtgärder som bör vidtas för måluppfyllnad. Nu finns det ett konkret förslag i motionen som vi
Sverigedemokrater lagt på hur detta skall ske och ändå väljer Moderaterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna och Miljöpartiet att avslå motionen. Det visar att dessa inte har förmågan att
förstå hur viktigt det är att löpande förbättra arbetet och hur viktigt det är att arbeta preventivt med
hälsa.
Majoritetens vision är att Varberg skall bli - ”Västkustens kreativa mittpunkt” i detta skall följande
beaktas: ”För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod.” Det verkar som att
majoriteten inte har förstått sin egna vision eftersom de satt i system att avslå bra motioner som
ligger i linje med just nytänkande, framåtanda, kunskap och mod endast pg vem vilket parti som
lägger motionerna.
När majoriteten får chans att faktiskt förbättra och göra skillnad för våra äldre, arbetat preventivt
och skapa bättre livskvalité så skall det tas tillvara på. Det är egoistiskt att sätta egna politiska
karriärer och politiska poäng framför våra äldres livskvalité och behov.
Det bör vara självklart att bra motioner bifalles och premieras oavsett vilket parti som lägger dem
eftersom det bör vara brukarnas bästa och behov som skall stå i fokus och inte att politiska parti
skall plocka poäng.
På dessa tidigare nämnda anledningar reserverar jag mig mot beslut att avslå motionen.

Johanna Palmelid, Sverigedemokraterna

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2014/0146

Revidering av delegeringsförteckning 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna revidering av delegeringsförteckningen enligt ”Ändringar
delegeringsförteckningen 2017” .
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, en
ledamot eller ersättare, eller åt en anställd att fatta beslut på nämndens
vägnar.
Socialnämnden antog en ny delegeringsförteckning den 23 oktober 2014,
§ 200. Delegeringsförteckningen har därefter reviderats vid ett antal
tillfällen. Det finns nu behov av revidering av nu gällande
delegeringsförteckning.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 8 maj 2017,
§ 101
Socialförvaltningens beslutsförslag den 2 maj 2017
Ändringar delegeringsförteckningen 2017

Övervägande
Förvaltningen kan se ett behov att göra vissa justeringar i socialnämndens
delegeringsförteckning. Ändringar i organisationen och frekvent
återkommande ärenden av liknande karaktär har lett till förslag om att
revidera delegeringsförteckningen för att arbetet inom organisationen ska
ske så effektivt och smidigt som möjligt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Enhetschefer uppdragsavdelningen
Tillståndshandläggarna
Strateg/Upphandling
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Dnr SN 2014/0146

Revidering av förordnande enligt LVU och LVM
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. förordna personer, enligt bilaga till beslutsförslag, att besluta enligt
6, 11, 27 §§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU), samt 13 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) i de
fall sociala utskottets beslut ej kan avvaktas
2. förordna personer, enligt bilaga till beslutsförslag, att besluta enligt
43 § andra punkten LVU
3. ersätta socialnämndens beslut 2015-12-17 § 236.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Om socialnämndens beslut enligt 6,11, 27 §§ lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), 13 § lagen om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM) samt 43 § andra punkten LVU inte kan avvaktas finns
möjlighet för nämnden att förordna särskilt namngivna personer att fatta
beslut. Socialnämnden beslutade senast 17 december 2015 om revidering av
förordnandet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 8 maj 2017,
§ 102
Socialförvaltningens beslutsförslag den 2 maj 2017
Förteckning över förordnade personer att fatta beslut

Övervägande
Vilka som har rätt att fatta beslut har ändrats så att de ledamöter i sociala
utskottet som kan besluta om omedelbart omhändertagande m.m. enligt 6,
11 och 27 §§ i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
samt 13 § i lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) även kan
besluta om polishandräckning. Vilka utvecklingsledare som har rätt att
besluta om polishandräckning har minskats så att endast de
utvecklingsledare som tillhör barnenheterna har förordnande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Anneli Westling, Ann Dahl, Anna
Johansson, Anette Johansson, Karin
Antonsson, Lena Karlsson Hortin,
Kristina Hedlund, Karin Kärrengård,
Peter Rahm, Anna Andersson,
Evelina Clemens, Socia jouren
Halland
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Dnr SN 2017/0102

Revidering av riktlinjer för alkoholservering i
Varbergs kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslaget till revidering av riktlinjer för alkoholservering
avseende serveringstid.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden antog den 26 november 2012, § 237, Varbergs kommuns
riktlinjer för alkoholservering. Här regleras bland annat den lokala
anpassningen av kommunens serveringstider för alkoholdrycker.
Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 19 § beslutar kommunen vilka tider
alkoholdrycker får serveras. Om inte kommunen beslutar annat får
servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker inte
påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan
01.00.
Enligt nuvarande riktlinjer kan alkoholservering, efter individuell prövning,
tillåtas till klockan 02.00 fredag, lördag, röd dag samt under sommarsäsong
juni – augusti. Alla serveringstider efter klockan 01.00 villkoras med krav
på ordningsvakt samt krav på att tillståndshavaren kontinuerligt låter
utbilda krogpersonalen i metoden ansvarsfull alkoholservering.
Varbergs kommun har under perioden 2016-2017 tillåtit ett fåtal
restauratörer att, på försök under ett år, utöka sin serveringstid till klockan
03.00.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 8 maj 2017,
§ 100
Socialförvaltningens beslutsförslag den 13 april 2017

Övervägande
Socialnämnden har att ta ställning till kommunens tider för
alkoholservering. Tiderna ska framgå av kommunens riktlinjer.
Serveringstider i nuvarande riktlinjer:
Alkoholservering kan, efter individuell prövning, medges under alla dagar
sommarperioden juni-augusti samt under övriga delen av året
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Sn § 84 forts.
fredagar/lördagar samt dag före röd dag fram till klockan 02.00. Samma
tider gäller för uteservering som för servering inne på restaurangen.
Den uppföljning som nu har gjorts av socialförvaltningen, med yttranden
från polismyndigheten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, visar att
serveringstid till klockan 03.00 bör kunna beviljas efter individuell
prövning och med villkor anpassat för verksamheten.

Förslag till revidering av riktlinjerna:
Alkoholservering kan, efter individuell prövning, medges under alla dagar
sommarperioden juni-augusti samt under övriga delen av året
fredagar/lördagar samt dag före röd dag fram till klockan 03.00. Samma
tider gäller för uteservering som för servering inne på restaurangen.
Serveringstid till klockan 03.00 ska endast kunna beviljas efter en
individuell prövning med en noggrann bedömning. Vid denna bedömning
ska serveringsställets belägenhet liksom risk för olägenheter i fråga om
ordning och nykterhet och särskild risk för människors hälsa väga tungt,
liksom yttrande från polismyndighet och miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen.
Villkor om krav på förordnad ordningsvakt eller entrévärd, och att
merparten av personalen är utbildad i metoden ansvarsfull alkoholservering
bör kopplas till serveringstider efter klockan 01.00.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Tillståndshandläggarna
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Sn § 85

Mål- och budgetarbete 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. planera in den 29 maj 2017, kl. 8.30-9.30, för nämndens fortsatta
arbete med mål- och budgetarbete 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Meddelande
Dnr SN 2016/0283
Länsstyrelsen Hallands län – Beslut 2017-04-27 om statsbidrag till
verksamhet med personligt ombud
Dnr SN 2016/0138
Kommunfullmäktige 2017-04-25, § 83 – Svar på motion om utbildning i
hjärt- lungräddning
Dnr SN 2016/0039
Kommunfullmäktige 2017-04-25, § 70 – Hantering av nämndernas överoch underskott
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-05-18
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Sn § 87

Övriga ärende
Johanna Palmelid (SD) ställer fråga om kompetensutveckling för
undersköterskor och sjuksköterskor. Frågan besvaras på ägarsamrådet vid
nämndens nästa sammanträde.
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-05-18
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Sn § 88

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 2 och 8
maj 2017
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 20 april, 4 maj och 18
maj 2017
Beslut under perioden 1 april 2017 – 30 april 2017 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning över övriga beslut för maj 2017 - Dnr SN 2017/0035
Datum

Typ av beslut

2017-05-10

Uppsägning av avtal för utförande av
familjerådgivning på företagets begäran –
ML terapi konsult

Dnr/motsvarande
Dnr SN
2015/0068
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