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Dnr SN 2014/0240

Förfrågningsunderlag - Hygienhjälpmedel
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till anbudsförfrågan med kontraktsvillkor samt
kravspecifikation, daterat den 20 november 2014, med ändring av
kontraktstid till 2 plus 2 år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen och upphandlingsavdelningen har tagit fram förslag till
anbudsförfrågan med ramavtalsvillkor gällande köp av hygienhjälpmedel
samt tillbehör i Varbergs kommun.
Upphandlingen avser ramavtal för köp av hygienstolar samt köp av tillbehör
och reservdelar.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 20 november 2014 förslag
till anbudsförfrågan med kontraktsvillkor samt kravspecifikation.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2014
§ 252.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret, upphandlingsavdelningen
Avtalsutvecklare Förvaltningskontoret
Avdelningschef
Handläggare

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0024

Månadsrapport november 2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna månadsrapporten för november 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar månadsrapport för november 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0024

Årsrapport 2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens förslag till årsrapport 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Årsrapporten ger en sammanfattande beskrivning av hur socialförvaltningen
under 2014 arbetat med Vision 2025, kommunfullmäktiges målinriktningar
och strategiska inriktningar samt socialnämnden egna mål. I årsrapporten
återfinns även en översiktlig bild av det ekonomiska resultatet samt en
uppföljning av kvaliteten i verksamheten, både ur ett kund- och
utförandeperspektiv.
Enligt kommunens tidplan för arbetet med årsrapporten skall nämnderna
senast den 2 januari 2015 lämna sin redovisning av arbetet med undantag
för det ekonomiska utfallet som redovisas den 14 januari 2015.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 9 december 2014 förslag
till årsrapport 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0177

Revidering av riktlinjer - Handläggning av boendestöd för
personkrets 1 och 2 enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till reviderade riktlinjer för
handläggning gällande boendestöd för personkrets 1 och 2 enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 26 november 2005 om riktlinjer för
boendestöd för personkrets 1 och 2 enligt LSS. Riktlinjerna är ett stöd i
bedömningen för handläggare på Uppdragsavdelningen.
I samband med revidering av internuppdrag föreslås en revidering av
riktlinjerna.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 24 november 2014 förslag
till reviderade riktlinjer för handläggning av boendestöd för personkrets 1
och 2 enligt LSS. De reviderade riktlinjerna medför ingen förändring för de
som tidigare omfattas av målgruppen och har rätt till bistånd om behov
föreligger.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2014
§ 253.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Karin Fahlman, enhetschef
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0178

Revidering av riktlinjer - Handläggning av boendestöd och
sysselsättning socialpsykiatri
Beslut

Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till reviderade riktlinjer
Handläggning av boendestöd och sysselsättning socialpsykiatri.

-

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 26 november 2005 om riktlinjer för
boendestöd och sysselsättning socialpsykiatri. Riktlinjerna är ett stöd i
bedömningen för handläggare på Uppdragsavdelningen.
I samband med revidering av internuppdrag föreslås en revidering av
riktlinjerna.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 24 november 2014 förslag
till reviderade riktlinjer för handläggning av boendestöd och sysselsättning
socialpsykiatri. De reviderade riktlinjerna medför ingen förändring för de
som tidigare omfattas av målgruppen och har rätt till bistånd om behov
föreligger.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2014
§ 254.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Eva-Marie Netzén, enhetschef
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0071

Yttrande avseende revisionsrapporten - Granskning av
institutionsplaceringar av barn och unga
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 8 december 2014
som eget yttrande avseende revisionsrapporten Granskning av
institutionsplaceringar av barn och unga och översända den till
kommunens revisorer.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommuns revisorer har med biträde av revisionsbyrån KPMG
granskat uppdragsavdelningens handläggning och uppföljning av
institutionsplaceringar av barn och unga.
Av revisionsrapporten framgår att dokumentationen i ärenden följer praxis
och gällande lagstiftning och att alla utredningar genomförs enligt BBIC
(Barns behov i centrum). I de flesta ärenden finns en bra struktur, tydlighet
och ärenden är lätt att följa.
Beträffande vårdplaner, genomförandeplaner och uppföljning av mål
bedömer revisionen att detta är ett förbättringsområde och att rutiner
behöver upprättas.
Rapporten tar upp utvecklings- och förbättringsområden när det gäller
nämndens mål och internkontroll.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 8 december 2014 förslag
till yttrande över revisionsrapporten – Granskning av institutionsplaceringar
av barn och unga.
Arbets- och planeringsutskottet behandlade ärendet den 8 december 2014 §
255 och beslutade att återremittera det för komplettering och att ärendet tas
upp på socialnämnden 18 december 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Varbergs kommuns revisorer
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef Ban och familj
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0171

Redovisning - Lokala värdighetsgarantier
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens redovisning av uppföljningen av lokala
värdighetsgarantier/kvalitetsdeklarationer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har tilldelats statsbidrag från Socialstyrelsen för att
arbeta
fram
lokala
värdighetsgarantier
(kvalitetsdeklarationer).
Prestationsersättning för år 2014 kommer att utbetalas utifrån två kriterier.
Förvaltningen har utformat kvalitetsdeklarationer och uppföljningsplan som
uppfyller Socialstyrelsens krav samt redovisar nu resultatet av
uppföljningen.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 20 november 2014
förslag
till
redovisning
av
uppföljning
av
lokala
värdighetsgarantier/kvalitetsdeklarationer.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2014
§ 256.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Socialstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 238
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Dnr SN 2014/0234

Reviderade riktlinjer för handläggning av
missförhållanden/risk för missförhållanden inom
socialtjänsten - lex Sarah för kommunal verksamhet samt
delegering av beslutanderätt
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

-

anta bilagda förslag, i tjänsteutlåtande daterat 27 november 2014, till
reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lex Sarahbestämmelserna för kommunal verksamhet i Varbergs kommun
delegera
beslutanderätten
i
enlighet
med
bilaga
”Delegeringsförteckning för beslut enl.14 kap. §§ 3 och 7 SoL samt
§§ 24b och 24f LSS”, i tjänsteutlåtande daterat 27 november 2014.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden ska enligt föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah
(SOSFS 2011:5) fastställa rutiner för handläggning av lex Sarah-ärenden.
Från 1 januari 2015 kommer förvaltningen att använda ett IT-stöd för lex
Sarah-handläggningen vilket har föranlett en översyn av arbetssätt och
fördelning av ansvar inom hela förvaltningen.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för handläggningen överförs från
förvaltningsledningsstaben till respektive avdelning. Vidare föreslår
förvaltningen att mottagande och utredning av lex Sarah-rapport samt
anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) om allvarliga
missförhållanden/påtaglig risk för allvarliga missförhållanden delegeras till
de funktioner som anges i bilagda delegeringsförteckning till
tjänsteutlåtandet.
Som en följd av de föreslagna förändringarna har riktlinjerna för
handläggning
av
ärenden
gällande
missförhållanden/risk
för
missförhållanden inom socialtjänsten-lex Sarah-för kommunal verksamhet
reviderats. Förvaltningens bedömning är att de föreslagna förändringarna
stärker förvaltningens arbete med ständiga förbättringar där arbetet med
avvikelser och brister är en viktig utgångspunkt och tydliggör
avdelningarnas/enheternas ansvar för egenkontroll.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 27 november 2014 förslag
till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lex Sarah-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0234

bestämmelserna och ändringar i delegeringsförteckning för beslut enligt
14 kap. §§ 3 och 7 SoL samt §§ 24b och 24f LSS.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2014
§ 257.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschefer
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 239
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Dnr SN 2014/0238

Upphandling av matdistribution i ordinärt boende i Varbergs
kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för
upphandling av matdistribution enligt lagen om offentlig
upphandling (LOU).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 15 december 2010 § 292 att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa upphandling av
matdistribution enligt lagen om valfrihet (LOV) i Varbergs kommun.
Förvaltningen utredde möjligheten att upphandla matdistribution enligt
lagen om valfrihet (LOV) till kunder i ordinärt boende samt gjorde
jämförelser med upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
De olika lagstiftningarna vägdes mot varandra för att se vilken
upphandlingsmodell som kunde vara lämplig för att upphandla
matdistribution då.
Förvaltningen föreslog i tjänsteutlåtandet daterat den 31 mars 2011 att
matdistribution skulle upphandlas enligt LOU med möjlighet att använda
fördelningsnyckel, för att valfrihet för kunderna att välja leverantör skulle
kvarstå. Bedömningen var att fortsätta upphandla kyld mat och att anbud
enligt LOU avseende tillagning och leverans av kyld mat skulle begäras in,
med en anbudstid på ett år med möjlighet till förlängning.
Socialnämnden föreslog även att ge förvaltningen i uppdrag att göra en
genomgripande översyn av matdistributionen och utreda möjliga alternativ
till nuvarande matdistribution.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 24 november 2014 att
nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för
upphandling av matdistribution.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2014
§ 259.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avtalsutvecklare förvaltningskontoret
Avtalsutvecklare uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-12-18

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 240
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Dnr SN 2011/0169

Upphandling av vård och omsorg inom särskilt boende
äldreomsorgen på Kalkstensgatan 16, Morängatan 34-36 och
Brearedsvägen 6 i Varberg
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för
upphandling av vård och omsorg inom särskilt boende
äldreomsorgen på Kalkstensgatan 16, Morängatan 34-36 och
Brearedsvägen 6, Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade år 2000 att vård och omsorg inom
Brearedsområdet skulle konkurrensutsättas. Verksamheten omfattade
särskilt boende på Kalkstensgatan 16, Morängatan 34-36 och Brearedsvägen
6 i Varberg, totalt 92 platser.
År 2007 beslutade socialnämnden att verksamheten åter skulle
konkurrensutsättas. Vinnande anbud var Carema Äldreomsorg AB, numera
Vardaga Äldreomsorg AB, som sedan den 1 oktober 2008 driver
verksamheten. Avtalet förlängdes från och med 2013-10-01 och gäller till
och med 2016-09-30.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 13 november 2014 att
nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för
upphandling av vård och omsorg inom särskilt boende äldreomsorgen på
Kalkstensgatan 16, Morängatan 34-36 och Brearedsvägen 6, Varberg.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2014
§ 260.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avtalsutvecklare förvaltningskontoret
Avtalsutvecklare uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 241
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Dnr SN 2013/0128

Justerat avtal med Räddningstjänsten Väst gällande
trygghetslarm och utförande av insats hemtjänst natt
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna justerat avtal från och med 2015-01-01 mellan
Räddningstjänsten Väst och socialförvaltningen i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Jäv
Göran Ericsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta
ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 20 juni 2013, § 121, att verksamheten för
utförande av insatsen trygghetslarm, exklusive larm dagtid från personer
som bor på landsbygden samt insatsen hemtjänst natt, från och med den 1
september 2013 övergår till Räddningstjänsten Väst och att beslut och
beställning av insatserna görs av socialförvaltningen.
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.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 2 december 2014 förslag
till avtal med Räddningstjänsten Väst gällande mottagning och förmedling
av trygghetslarm samt utförandet av insatsen trygghetslarm och insatsen
hemtjänst natt.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2014
§ 263.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Räddningstjänsten Väst
Avtalsutvecklaren förvaltningskontoret
Avtalsutvecklaren uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 242
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Dnr SN 2014/0229

Mål och handlingsplan 2014 Programområde - Missbruk och
beroende
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta Mål och handlingsplan 2014 Programområde Missbruk och
beroende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Utgångspunkten för mål och handlingsplanen är de nationella satsningarna
avseende förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och
beroendevården, samverkan mellan barn- och unga-satsningen och Kunskap
till praktik. Vidare regeringens satsning på vidareutveckling av missbruksoch beroendevården samt stöd till regionala brukarråd. I mål och
handlingsplanen finns också en koppling till regeringens PRIO-satsning,
Psykisk ohälsa 2012 – 2016.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 24 november 2014 att nämnden
antar mål och handlingsplan 2014 för programområde missbruk och beroende.

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2014
§ 264.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 243
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Dnr SN 2014/0230

Mål och handlingsplan 2014 Programområde - Psykiatri PRIO psykisk ohälsa
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta Mål och handlingsplan 2014 Programområde: Psykiatri – PRIO
psykisk ohälsa.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade våren 2012 om en långsiktig utvecklingsplan – PRIO
Psykisk ohälsa 2012 – 2016. Planen syftar till att förbättra situationen för
personer med psykisk ohälsa. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) gör varje år en överenskommelse om vilka krav som ska vara uppfyllda
för att kommuner och landsting/regioner ska komma i åtnjutande av det
statsbidrag som regeringen avsätter årligen för området. Kommuner och
landsting/regioner beslutar sedan själva vad statsbidraget ska användas till, men
satsningarna ska inriktas på att uppfylla de lång- och kortsiktiga målen i
regeringens PRIO-plan fram till 2016.

Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 24 november 2014 att nämnden
antar mål och handlingsplan 2014 för programområde psykiatri.

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2014
§ 265.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2014/0206

Riktlinjer trygghetsbostäder
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- anta förvaltningens förslag om riktlinjer för trygghetsboende i
Varbergs kommun, daterade 24 oktober 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Susanna Thunberg (C) föreslår att kriteriet folkbokförd i Varbergs kommun
inte ska stå med i riktlinjerna för trygghetsboende i Varbergs kommun,
daterade 24 oktober 2014.
Ordförande Lena Andersson (M) föreslår att socialnämnden ska besluta
enligt arbets- och planeringsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
beslutar enligt arbets- och planeringsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 16 juni 2010 § 163 att personer som söker till
trygghetsbostäder ska ha fyllt 80 år för ansökningar till trygghetsbostad
inom tätorten Varberg inklusive Träslövsläge samt ha fyllt 70 år för
ansökningar utanför tätorten Varberg. Socialnämnden beslutade den 24 april
2014 § 77 att fastställa riktlinjer för driftsbidrag till trygghetsbostäder.
Boverket har sedan 2010 kunnat lämna investeringsstöd för ny- och
ombyggnation av trygghetsbostäder för personer som fyllt 70 år. Regeringen
beslutade den 22 december 2011 att förlänga detta investeringsstöd tom 31
december 2014.
I dagsläget finns olika kriterier för trygghetsbostäder i Varbergs Kommun. I
tätorten Varberg inklusive Träslövsläge är åldersgränsen 80 år och utanför
tätorten Varberg 70 år.
I riktlinjerna för driftsbidrag för trygghetsbostäder är åldersgränsen 70 år.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 24 november 2014 förslag
på riktlinjer för trygghetsboende i Varbergs kommun.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2014
§ 266.
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Dnr SN 2014/0266

Yttrande gällande förslag till föreskrifter och allmänna råd
om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda
boenden
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till yttrande, daterat 11 december
2014, som sitt eget och överlämna det till Socialstyrelsen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen har föreslagit att föreskrifter och allmänna råd gällande
ansvar för äldre personer och bemanning i särskilda boenden ska träda i
kraft den 31 mars 2015. Dessa föreskrifter ersätter de som tidigare beslutats
avseende personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende
som skulle ha gällt från 1 januari 2015. Det nya förslaget är ute på remiss
och nämnden har möjlighet att lämna ett yttrande.
I föreskrifterna finns krav på att detaljerade beslut fattas baserat på
individuell behovsbedömning, att genomförandeplaner upprättas, att beslut
och genomförandeplaner följs upp på individnivå samt krav på bemanning
dygnet runt.
Yttrande
Förvaltningens samlade bedömning är att föreskrifternas utformning inte
leder till den kvalitetssäkring och kvalitetshöjning i verksamheten som
avsetts. Snabba förändringar av hjälpinsatser är vanliga och
genomförandeplanen måste fortlöpande kunna anpassas efter förändrade
behov. Förslaget att förändringar av insatser ska föregås av biståndsbeslut
kommer att fördröja processen och innebär snarast en risk för att den
enskilde inte får sina behov tillgodosedda i tid. Den enskilde måste invänta
att biståndsbedömaren gör en ny utredning, bedömer biståndsbehovet och
fattar ett nytt beslut. Arbetssättet innebär en ökad byråkratisering, bristande
flexibilitet
vid
snabbt
förändrade
behov
samt
ökade
administrationskostnader.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 11 december 2014 förslag
till yttrande över föreskrifter och allmänna råd gällande ansvar för äldre
personer och bemanning i särskilda boenden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 246

Svar på frågan om GPS-larm
Clara Stark, avdelningschef, besvararar fråga om GPS-larm, ställd av Inger
Karlsson (S) vid arbets- och planeringsutskottet den 8 december 2014,
§ 268.
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Sn § 247

Meddelande
Dnr SN 2013/0284
Inspektionen för vård och omsorg, tillsyn av bostad med särskild service,
Lantmannavägen
Dnr SN 2014/0235
Inspektionen för vård och omsorg – Beslut i ärende om anmälan enligt lex
Sarah
Dnr SN 2014/0032
Socialstyrelsen – Beslut om statsbidrag för Äldres behov i centrum
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 248

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning
november månad 2014 redovisas

över

delegeringsbeslut

Protokoll från arbets- och planeringsutskottets
1 december och 8 december 2014

sammanträde

under

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 27 november,
11 december och 17 december 2014
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2014/0145
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 249

Lokala riktlinjer för särskilt boende
Göran Ericsson (S) föreslår att uppdrag ges till förvaltningen att ta fram
förslag till lokala riktlinjer för särskilt boende.
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar ärendet och det arbete som
pågår i förvaltningen för att utveckla bedömning av behov och stödet till de
som bor på särskilt boende.
Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag och finner att förslaget
avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 250

Övriga ärenden
Anders Friebe (S) ställer fråga om social hänsyn vid upphandling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 251

Tack
Lena Andersson (M), ordförande, tackar förvaltningen samt avgående
socialnämnden för arbetet under den senaste mandatperioden och önskar
alla God Jul och Gott Nytt År.
Inger Karlsson (S), vice ordförande, framför å socialnämndens vägnar tack
till ordförande och tillönskar henne God Jul och Gott Nytt År.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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