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Sammanträdesprotokoll
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Plats och tid

Folkets Hus, sammanträdesrum Lindesberg, kl. 13.30-15.40

Beslutande

Erland Linjer (M), ordförande
Yvette Diaz (M)
Lenor Andersson (M)
Anna-Karin Gustafsson (C)
Ingela Eriksson (C)
Mikael Karlsson (C)
Morgan Börjesson (KD)
Malin Kjellberg (S)
Erik Rask (S)
Simon Söderberg (S)
Ingela Axelsson (S)
Marie Lindén (V), §§ 72-76, 78-80
Stig Berndtsson (SD)
Björn Jonasson (KD), § 77

Ersättare –
inte tjänstgörande

Björn Jonasson (KD), §§ 72-76, 78-80

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Kristina Kjellgren, avdelningschef
Ola Viestam, avdelningschef, §§ 72-79
Maria Sjödahl, avdelningschef
Josefin Alström, avdelningschef, §§ 72, 75-76
Lisbeth Klingvall, sekreterare
Mats Ericson, utvecklingsstrateg kommunikatör, §§ 72, 75-79
Stefan Tengberg, Malin Ung, ekonomikontoret, § 72
Lena Holm, upphandlare, upphandlingsavdelningen, § 73
Kersti Arvidsson, avtalsutvecklare, § 74
Lena Brosché, strateg utredare, § 78

Utses att justera

Yvette Diaz (M)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 2 maj 2019

Sekreterare

Lisbeth Klingvall

Paragraf
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Sn § 72

Budgetprocess – Information från
ekonomikontoret
Stefan Tengberg, ekonomidirektör och Malin Ung, budgetchef, från
ekonomikontoret, informerar om budgetprocessen, Budget 2020 och
långtidsplan 2021-2024 för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Socialnämnden
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Dnr SN 2018/0232

Upphandling avseende köp av personlyftar och
lyftselar
Beslut
Socialnämnden beslutar för
Personlyftar:
1. Fristående stationär lyft:
Att anta anbud från Liko AB
2. Hjullyft:
Att anta anbud från Etac Sverige AB
3. Reselyft:
Att anta anbud från Etac Sverige AB
4. Stationär lyft för väggmontering:
Att anta anbud från Human Care HC AB
Lyftselar:
5. Lyftsele 1. Toalett/hygiensele:
Att anta anbud från Guldmann Sverige AB
6. Lyftsele 2. Lyftsele med delade benstöd – låg rygg:
Att anta anbud från Guldmann Sverige AB
7. Lyftsele 3. Lyftsele med delade benstöd - axelhög rygg:
Att anta anbud från Guldmann Sverige AB
8. Lyftsele 4: Lyftsele med delade benstöd - hög rygg:
Att anta anbud från Handicare AB
9. Lyftsele 5: Lyftsele med odelade benstöd-låg/axelhög rygg:
Att anta anbud från Guldmann Sverige AB
10. Lyftsele 6: Lyftsele med odelade benstöd - hög rygg:
Att anta anbud från Guldmann Sverige AB
11. Lyftsele 7: Amputationssele:
Att anta anbud från Handicare AB.
Socialnämnden beslutar
12. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Upphandlingsavdelningen har, på uppdrag av socialförvaltningen samt
Falkenbergs och Laholms kommuner, upphandlat ramavtal för succesiva
avrop avseende personlyftar och lyftselar till såväl hemsjukvård som till
särskilda boenden samt tillbehör och reservdelar till dessa.
Upphandlingsformen är öppen upphandling, enligt lagen om offentlig
upphandling. Det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt kommer att
Justerandes signatur
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Sn § 73 forts.
antas. Anbud har kunnat lämnas på hela eller delar av förfrågan och
utvärderas per delområde.
Anbudsutvärdering är genomförd. En arbetsgrupp bestående av
arbetsterapeuter, sjukgymnaster och tekniker, har vid provuppställning,
utvärderat och poängsatt offererade produkter utifrån angivna
utvärderingskriterier.
Delområde Lyftsele nr. 8 Amputationssele med hög rygg utgår på grund av
bristande konkurrens då inget anbud uppfyller ställda krav.
Avtal kommer att tecknas för 4 år vad gäller köp av personlyftar och
lyftselar samt 10 år för köp av tillbehör och reservdelar till avtalade
produkter.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 15 april 2019, § 58
Socialförvaltningens beslutsförslag 14 mars 2019
Sammanställning av anbud, anbudspriser och poäng
Poängsättning av kriterier samt motiveringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Upphandlingsavdelningen, Lena Holm
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2019/0060

Upphandling av nytt särskilt boende
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till upphandlingsdokument för
upphandling av nytt särskilt boende för äldre.
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Antalet äldre i Varbergs kommun ökar kraftigt och fram till år 2030 behövs
cirka 250 nya platser på särskilt boende för äldre. Ett nytt boende med 60
platser håller på att byggas i Träslövs trädgårdsstad som kommer stå färdigt
i början av 2021, men det räcker inte för att tillgodose det förväntade
behovet.
Socialnämnden har under en längre period på olika sätt diskuterat, och
givit förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för upphandling av ett
boende i extern regi, som omfattar både drift och lokaler. Upphandling
enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och ramavtalsupphandlingar enligt
lagen om offentlig upphandling (LOU) har diskuterats. För att möjliggöra
långa avtal med leverantören, men samtidigt ha kontroll över etableringen
av särskilda boenden i Varberg föreslås en objektsupphandling.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 15 april 2019, § 59
Socialförvaltningens beslutsförslag 8 april 2019
Upphandlingsunderlag för nytt särskilt boende

Övervägande
Förvaltningen har tagit fram ett upphandlingsunderlag med avtalsvillkor
för nytt särskilt boende för äldre. Kvalitetskraven grundas på de krav som
ställts i tidigare upphandlingar med fokus på kvalitetsdeklarationerna för
särskilt boende som socialnämnden fastställt. Upphandlingen omfattar
både lokal och drift. Krav finns därför också på lokalernas utformning och
utemiljö. Dessa krav härrör från ”Ramprogram särskilt boende i Varbergs
kommun”.
Upphandlingen föreslås omfatta 50 platser och den föreslagna avtalstiden
är åtta år med möjlighet till åtta års förlängning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef äldre uppdragsavdelningen
Handläggaren
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Dnr SN 2019/0067

Socialförvaltningens arbetsmiljöarbete 2018
Kristina Kjellgren, avdelningschef, informerar om socialförvaltningens
arbetsmiljöarbete 2018. Uppgifter om sjukfrånvaro, frisknärvaro,
riskanalysrapportering, tillbud och arbetsskador, uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet, medarbetarenkät 2018 redovisas i
rapporten ”Sammanfattning av Socialförvaltningens arbetsmiljöarbete
2018”. I rapporten redovisas även genomförda åtgärder utifrån tidigare
identifierade behov samt förbättringsförslag och åtgärder att arbeta vidare
med.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2019/0024

Månadsrapport mars 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för mars 2019.
2. överlämna bilaga i månadsrapport mars 2019, ”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.
Håkan Strömberg, förvaltningschef och Maria Sjödahl, avdelningschef,
informerar om tolkningen och tillämpningen av betalningspliktiga dygn
från Region Halland.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag 8 april 2019
Månadsrapport mars 2019
Ej verkställda beslut, kvartal 1, 2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren
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Dnr SN 2019/0026

Föreningsbidrag 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. bevilja Brottsofferjouren i Varberg föreningsbidrag om 140 000 kr för
tiden 2019-06-01 – 2020-05-31
2. bevilja Kamratföreningen Länken föreningsbidrag om 300 000 kr för
tiden 2019-06-01 – 2020-05-31
3. bevilja Kvinnojouren Frideborg föreningsbidrag om 845 000 för tiden
2019-06-01 – 2020-05-31
4. bevilja LP-center föreningsbidrag om 855 000 kr för tiden 2019-06-01 –
2020-05-31. Utbetalning av föreningsbidraget sker med
427 500 kr och resterande del av bidraget på 427 500 kr utbetalas då
föreningens fortsatta verksamhet är säkerställd
5. bevilja Kommunala Tillgänglighetsrådets Referensgrupp, KTRR,
föreningsbidrag om 125 000 kr för tiden 2019-06-01 – 2020-05-31
6. bevilja Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH,
föreningsbidrag om 440 000 kr för tiden 2019-06-01 – 2020-05-31
7. bevilja Tvååkers anhörigförening föreningsbidrag om 15 000 kr för tiden
2019-06-01 – 2020-05-31
8. bevilja föreningen Tigerlilja föreningsbidrag om 60 000 kr för tiden
2019-06-01 – 2020-05-31
9. bevilja Varbergs anhörigförening föreningsbidrag om 10 000 kr för tiden
2019-06-01 – 2020-05-31
10. bevilja föreningen Hälsa på Kollo föreningsbidrag om 10 000 kr för
tiden 2019-06-01 – 2020-05-31
11. avslå föreningen Varbergs Segelsällskap ansökan om föreningsbidrag
12. avslå föreningen Varbergs Röda kors ansökan om föreningsbidrag.

Jäv
Marie Lindén (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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
Justerandes signatur
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Sn § 77 forts.
målgrupp föreningen vänder sig till.
En överenskommelse mellan socialnämnden och de föreningar som erhåller
bidrag kommer att upprättas. Om inte bidraget används på rätt sätt kan
bidraget komma att återkallas.
En uppföljning av medel utbetalda 1 juni 2018 har gjorts under december
2018. Uppföljningen omfattade föreningarnas ekonomi, verksamhet och
mål.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 15 april 2019, § 60
Socialförvaltningens beslutsförslag 7 mars 2019
Sammanfattningar/underlag av varje förenings ansökan.

Övervägande
Förvaltningen har genomfört dialogsamtal med de sökande föreningarna. I
samtalen har föreningarna fått beskriva syfte och mål med verksamheten
och hur de tänker använda det sökta bidraget.
Utbetalning av föreningsbidraget till LP-socialt center sker med 427 500 kr
2019-06-01 och resterande del av bidraget på 427 500 kr utbetalas då
föreningens fortsatta verksamhet är säkerställd. Uppföljning inför
resterande utbetalning ska ske under november 2019.
Ansökningarna från föreningarna Varbergs segelsällskap och föreningen
Varbergs Röda Kors avslås. Föreningarnas verksamheter och inriktning på
användning av de sökta medlen kan inte beskrivas ha en sådan karaktär att
den anses utgöra ett betydelsefullt komplement till socialnämndens
verksamhet. Föreningarna hänvisas till kultur- och fritidsförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Utvecklingsledare Regina Lindahl
Ekonom Therese Höglund
Handläggaren
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Dnr SN 2018/0169

Yttrande - Motion från Turid Ravlo-Svensson (S)
och Jana Nilsson (S) om att grundbemanningen
ska höjas i våra äldreboenden och
hemtjänstgrupper
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Rask (S) föreslår bifall till motionen.
Erland Linjer (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Erik Rasks förslag.
Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 5 nej-röster för Erik Rasks
förslag beslutar socialnämnden enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande
Ja
Nej
Erland Linjer (M)

X

Yvette Diaz (M)

X

Lenor Andersson (M)

X

Anna-Karin Gustafsson (C)

X

Ingela Eriksson (C)

X

Mikael Karlsson (C)

X

Morgan Börjesson (KD)

X

Malin Kjellberg (S)

X

Erik Rask (S)

X

Simon Söderberg (S)

X

Ingela Axelsson (S)

X

Marie Lindén (V)

X

Stig Berndtsson (SD)

X

Summa
8
5
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 78 forts.

Beskrivning av ärendet
Turid Ravlo-Svensson (S) och Jana Nilsson (S) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige om att höja grundbemanningen i kommunens
äldreboende och hemtjänstgrupper. I motionen föreslås att
grundbemanningen ska höjas i kommunens äldreboende och
hemtjänstgrupper för att ge utrymme att göra det "lilla extra" samt minska
sårbarheten i verksamheten och säkerställa god vård. Kommunstyrelsen
har begärt yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 15 april 2019, § 66
Socialförvaltningens beslutsförslag 8 april 2019
Motion från Turid Ravlo-Svensson (S) och Jana Nilsson (S) om att
grundbemanningen ska höjas i våra äldreboenden och hemtjänstgrupper

Övervägande
Ersättning särskilt boende
Bemanningen inom särskilt boende regleras genom schablonersättning per
plats och dag, i avtal eller internuppdrag till utföraren. Ersättning varierar
då några boende drivs med upphandlad entreprenad. Upphandlingen
innebär att ersättningen inte kan ändras under avtalsperioden.
Ersättning hemtjänst
För hemtjänst regleras resursersättningen utifrån beslut kopplade till
behovsstyrd modell, Individuell Resursfördelning, IRF, som ger en
schablonersättning till utföraren.
Både ersättning i särskilt boende och hemtjänst är en grund för behovsstyrd
bemanning och ska täcka alla de kostnader som vård och omsorg medför
såsom bemanning, utbildningar och övriga kostnader.
Brukarundersökningar
Brukarundersökning ”vad tycker de äldre om äldreomsorgen” är riktad mot
kunder med insats av hemtjänst samt särskilt boende. Resultatet från några
särskilt boende i Varberg visar generellt lite lägre siffror i nationell
jämförelse, medan resultat kopplat till hemtjänst visar generellt högre
siffror. Det ses som godkänt resultat jämfört med riket i övrigt och tidigare
mätningar. Resultatet ska ses som en temperaturmätning och används som
vägledning i vad de äldre bedömer som viktigt.
Arbetsvillkor och sjuktal
Motionärerna skriver att höjd grundbemanning skulle ge bättre arbetsmiljö
för de anställda. Som beskrivs i motionen, har flera insatser genomförts,
med syfte att minska sjukfrånvaron. Stöd ges till chefer för arbete med
friskvårdsmodeller såväl som djupare analys av sjuktalen med framtagning
av förslag på anpassade insatser kopplat till ålder och kön samt modell för
hälsofrämjande arbetsmiljö. Det finns även utvecklingsarbete kopplade till
Justerandes signatur
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Sn § 78 forts.
projektet en hälsosam organisation, i arbetet med vård i livets slut samt
hälsosamma scheman. De uppföljningar som genomförts i förvaltningen
visar inte att bemanning på boenden påverkar sjuktal, dvs. det finns ingen
evidens för att en högre grundbemanning skulle ge lägre sjuktal.
Socialnämnden anser att modellen för resursfördelning fyller kraven på
ersättning till utföraren och även möjliggör en flexibilitet i hur medlen kan
användas. Socialnämnden anser därför att motionen ska avstyrkas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Kommunstyrelsen
Handläggaren
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Sn § 79

Meddelande
Dnr SN 2019/0010
Servicenämnden 2019-02-25, § 15, Lokalanpassning ombyggnation
dagverksamheten Limagården
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 80

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 8 och 15 april 2019
Protokoll från sociala utskottets sammanträde 4 och 17 april 2019
Beslut under perioden 1 mars 2019 – 31 mars 2019 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning övriga beslut 24 april 2019 och över beslut gällande
serveringstillstånd 9 april 2019 - Dnr SN 2019/0014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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