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Sn § 224

Fastställande av föredragningslista
Följande två ärenden utgår:
• Punkt 19, Granskning av delegeringsbeslut
• Punkt 20, Val av granskningsärende till nästa sammanträde
Den planerade granskningen vid dagens sammanträde skjuts upp till
socialnämndens sammanträde i januari 2016.
Två nya ärenden:
• Revidering delegeringsförteckning
• Överenskommelse med barn- och utbildningsnämnden - särskilda
stödinsatser i barnomsorg och skola för placerade barn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sn § 225

Ägarsamråd Varbergs Omsorg
Kristina Kjellgren, avdelningschef, informerar om Varbergs Omsorgs arbete
med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2015/0036

Årsrapport 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag
ekonomidel, 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

till

årsrapport,

exklusive

Årsrapporten ger en sammanfattande beskrivning av hur socialförvaltningen
arbetat med Vision 2025, kommunfullmäktiges målinriktningar och
strategiska inriktningar samt socialnämndens 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.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 30 november 2015 förslag
till årsrapport, exklusive ekonomidel, 2015. Redovisning av ekonomidel
återkommer januari 2016.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2015
§ 236.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2015/0054

Internbudget 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

fördela den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
socialnämnden 2016 enligt förvaltningens förslag i tabell 1 i
tjänsteutlåtande daterat 30 november 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer årligen en övergripande resursfördelning,
rambudget, till nämnderna med ett treårsperspektiv. Revidering sker årligen i
samband med beslutet om mål och inriktning. Respektive nämnd ska sedan
fatta beslut om internbudget för det kommande året.
I varje årsbudget beslutar kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för nästkommande år. Varje nämnds ekonomiska ram justeras med hänsyn tagen till
befolkningsutveckling och beräknad löne- och kostnadsutveckling.

Då socialnämnden har beslutat att arbeta efter en beställar- utförarmodell
består resursfördelning i att besluta om vilken ram den beställande enheten,
Uppdragsavdelningen har samt ramen för den förvaltningsövergripande
administrationen inklusive förvaltningsreserv. För nämndens utförande
verksamheter (Varbergs Omsorg och Varbergs Hälsofrämjande Tjänster)
budgeteras ett nollresultat då ersättningen från uppdragsavdelningen är det
utrymme som finns att tillgå.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 30 november 2015 förslag
till internbudget 2016.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2015
§ 237.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2015/0036

Månadsrapport november 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna månadsrapporten för november 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 tre
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.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande
månadsrapport för november 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

daterat

december

2015

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2015/0178

Socialnämndens
verksamhetsplan
kvalitetsfaktorer 2016-2019

och

kritiska

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

fastställa verksamhetsplan för de prioriterade utvecklingsmålen och
uppföljning av basverksamheten genom kritiska kvalitetsfaktorer för
2016-2019.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
På kommunövergripande nivå har en ny struktur för hur målarbetet ska
bedrivas införts. Socialnämnden beslutade den 20 augusti 2015 om
prioriterade utvecklingsmål och inriktningar för 2016-2019. Som svar på
nämndens beslutade mål och inriktningar har förvaltningen tagit fram en
verksamhetsplan. I verksamhetsplanen ingår hur uppföljningen av de
prioriterade utvecklingsmålen ska ske med indikatorer. För att följa upp
basverksamheten har kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer för respektive
verksamhetsområde inom nämndens ansvarsområde tagits fram. Syftet är att
kvalitetssäkra och följa upp särskilt viktiga kvalitetsfaktorer utifrån
verksamheternas grunduppdrag.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 20 november 2015 förslag
till verksamhetsplan för de prioriterade utvecklingsmålen och uppföljning
av basverksamheten genom kritiska kvalitetsfaktorer för 2016-2019.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2015
§ 239.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Alla avdelningschefer

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 230
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Dnr SN 2015/0255

Framtida boendeformer
Beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
-

planera för en utökning utav platser på särskilt boende till och med
2020
- med utgångspunkt från aktuella behov succesivt omvandla
korttidsplatser till särskilt boende
- utreda lämpliga lokaler för korttidsvård
- se över rutiner för in- och utflyttning i särskilt boende med
inriktningen att öka beläggningsgraden
- ta fram kvalitetsdeklarationer och internuppdrag för korttidsplatser
utifrån ett hälsofrämjande arbetssätt
- med utgångspunkt från hälsofrämjande arbetssätt utreda behov av
förtydligat uppdrag för insatser i ordinärt boende, dagverksamheter
och anhörigstöd
- utveckla demensvården genom att ta fram förslag till koncept för
demenscenter, demensteam och metodik/arbetssätt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Antalet äldre personer i befolkningen ökar, och därmed behovet av insatser
inom äldreomsorgen. Prognosen pekar mot ett behov av fler boendeplatser
inom särskilt boende till och med 2020. Då en utbyggnad av särskilt boende
är aktuell tidigast 2017/18 behöver situationen lösas på kort sikt.
Parallellt med behovet av utökning av platser behövs ett utvecklat
hälsofrämjande arbetssätt som stödjer och stärker den äldres hälsa, trygghet
och självständighet oavsett boendeform. Det gäller att trygga insatser i
ordinärt boende genom hälsofrämjande insatser (välfärdsteknik, tidig rehab,
inställelsetid trygghetslarm). Förutom de verksamheter som har
hälsofrämjande insatser som inriktning (dagverksamhet, anhörigstöd,
frivillig- och aktivitetssamordning), behöver även alla övriga aktörerer
utveckla gemensamma processer och rutiner som möjliggör att äldre
personer kan leva ett så aktivt och delaktigt liv som möjligt utifrån
individuella förutsättningar och behov, med mål att i första hand tillgodose
dessa i det egna hemmet.
Prognoserna pekar på att antalet personer med demens kommer att öka.
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 visar
dessutom att förvaltningen behöver utveckla arbetet kring denna målgrupp.
Riktlinjerna tydliggör bland annat behov av ett arbetssätt med fokus på
individuella behov utifrån personlighet, ålder och/eller olika sjukdomsfaser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2015/0255

Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 16 november 2015 förslag
till beslut gällande uppdrag till förvaltningen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2015
§ 240.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 231
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Dnr SN 2015/0283

Åtgärdsval för nybyggnation av särskilt boende för äldre
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

föreslå kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för
nybyggnation av särskilt boende för äldre samt föreslå lämplig
placering

-

föreslå kommunstyrelsen att återkomma till socialnämnden för
ställningstagande om en beräknad investeringskostnad och framtida
hyra

-

godkänna förstudiekostnader på cirka 500 000 kronor som uppstår
oavsett om projektet blir av.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M) föreslår att socialnämnden beslutar att
-

föreslå kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för
nybyggnation av särskilt boende för äldre samt föreslå lämplig
placering

-

föreslå kommunstyrelsen att återkomma till socialnämnden för
ställningstagande om en beräknad investeringskostnad och framtida
hyra
godkänna förstudiekostnader på cirka 500 000 kronor som uppstår
oavsett om projektet blir av.

-

Turid Ravlo-Svensson (S) stöder förslaget från Erland Linjer (M).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I dagsläget är det brist på särskilda boendeplatser för äldre i Varbergs
kommun och förvaltningen arbetar med olika lösningar på kort och lång
sikt. Det finns även några boendeenheter som inte är ändamålsenliga eller
kostnadseffektiva. Dessa enheter kan övertas av andra målgrupper.
Förvaltningen har tagit fram en prognos som utgår från den senaste
befolkningsprognosen för personer över 75 år samt nuvarande nyttjandegrad
på särskilt boende (andel 75 år och äldre som bor på särskilt boende). I
dagsläget finns det ett antal personer som har fått bistånd till särskilt boende
och vistas på en korttidsplats. För att tillgodose dessa behov föreslår
förvaltningen att ett antal korttidsplatser görs om till permanenta platser.
Om man utgår från prognosen så finns det ett behov av 124 särskilda
boendeplatser fram till 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2015/0283

Yttrande
Förvaltningen bedömer att en förstudie för nybyggnation av särskilt boende
med cirka 54 platser bör starta i början av 2016 och investeringsbeslutet bör
tas i november 2016 för att en projektering kan påbörjas i januari 2017.
Detta för att ett särskilt boende ska kunna vara klart för inflyttning 2019.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 7 december 2015 att
nämnden
föreslår
kommunstyrelsen
att
uppdra
åt
samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie för nybyggnation av
särskilt boende för äldre.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2015
§ 241 och beslutade att efter redaktionella ändringar överlämna ärendet till
socialnämnden för beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2015/0296

Friare etablering av särskilt boende
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

upphäva socialnämndens beslut den 21 augusti 2014 § 157 gällande
att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla regelverk för avtalsformer
och förfrågningsunderlag för upphandling av särskilt boende enligt
lagen om valfrihetssystem, LOV Dnr SN 2014/0011

-

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
förfrågningsunderlag för Upphandling av ramavtal avseende köp av
enstaka platser i särskilt boende enligt lagen om offentlig
upphandling, LOU.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 21 augusti 2014 § 157 bland annat att ge
förvaltningen i uppdrag att utveckla regelverk för avtalsformer och
förfrågningsunderlag för upphandling av särskilt boende enligt LOV.
Beslutet baserades på en utredning som jämförde de olika alternativen för
upphandling av särskilda boenden; entreprenadupphandling enligt LOU
samt LOV.
I den utredning som presenterades, belystes inte det alternativ som innebär
upphandling av ramavtal för avrop av enstaka platser enligt LOU. Genom
en sådan upphandling möjliggörs etablering av privata aktörer och ramavtal
kan tecknas för köp av enstaka platser där kommunen vid
upphandlingstillfället uppskattar ett kommande behov av platser men inte
förbinder sig att köpa ett visst antal platser, avrop sker vid varje
behovstillfälle, det vill säga när kund väljer boendet.
Yttrande
Vid en ramupphandling enligt LOU behåller socialnämnden sin
styrningsmöjlighet när det gäller viktiga faktorer för nämndens
ansvarsområde, så som antalet platser, placering, pris och
inriktning/avtalsvillkor på boendet vid varje upphandlingstillfälle. Det
möjliggör friare etablering, fortsatt valfrihet för kunder enligt gällande
riktlinjer men samtidigt möjlighet för nämnden att påverka det totala antalet
platser och därmed planering för egen verksamhet.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 1 december 2015 att
nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende köp av enstaka
platser i särskild boende enligt LOU.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2015
§ 243.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
Justerandes sign

Handläggaren
Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0094

Projekt utveckla samverkan i vårdkedjan och tidiga
rehabiliteringsinsatser
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

finansiera projektet ”Utvecklad samverkan i vårdkedjan och tidiga
rehabiliteringsinsatser” genom att belasta socialnämndens
resultatreserv med två miljon kronor år 2016.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 19 juni 2014 att genomföra projektet
”Rehablitererande förhållningssätt som arbetssätt”. Utvecklad samverkan i
vårdkedjan och tidiga rehabiliteringsinsatser är ett projekt med målsättning
att utveckla och implementera ett arbetssätt där kund/patient får en
behovsinriktad
biståndshandläggning,
och
där
hälsooch
sjukvårdsperspektivet (oavsett huvudman) finns med som en del i
biståndsbedömningen.
Projektet startade hösten 2014 med målsättningen att avslutas december
2015. Projektet startade som planerat men har i ett uppstartsskede dragit ut
på tiden, främst beroende på en brist av medverkan av alla vårdgivare. Detta
är nu säkrat men projektet ser att man behöver resurser för år 2016 för att
kunna utföra projektet kvalitetssäkrat inom ramen av projektplanen.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 29 oktober 2015 att
nämnden beslutar förskjuta finansiering för 2015 av projektet ”Utvecklad
samverkan i vårdkedjan och tidiga rehabiliteringsinsatser” genom att belasta
socialnämndens resultatreserv med två miljoner kronor år 2016.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2015
§ 244.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Anna-Lisa Bergman Gustafsson
Projektledare Roger Kindberg

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2015/0241

Översyn av socialnämndens reglemente
Beslut
Socialnämnden besluta att
-

godkänna förvaltningens förslag till yttrande daterat 24 november
2015 som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har fått begäran om yttrande från kommunstyrelsen gällande
kommunfullmäktiges beslut om översyn av nämndernas reglemente.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2015 att ge respektive
nämnd i uppdrag att låta genomföra översyn av det egna reglementet.
Socialnämndens nuvarande reglemente beslutades av kommunfullmäktige
20 december 2011, § 194.
Förvaltningen har gjort en översyn av nämndens reglemente genom att
kontrollera att samtliga uppdrag som finns beskrivna fortfarande gäller.
Sedan det nuvarande reglementet antogs år 2011 har socialnämnden inte fått
några nya uppdrag eller blivit av med några uppgifter.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 24 november 2015 förslag
till yttrande. Förvaltningen gör bedömningen att inga förändringar behöver
genomföras och har därmed inget att yttra till kommunstyrelsen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2015
§ 247.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 235
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Dnr SN 2015/0290

Organisation för mottagande och integration av nyanlända
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

förvaltningen får i uppdrag att se över hur organisation för
mottagande och integration av nyanlända kan byggas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Bo Qvist (SD) lämnar skriftlig reservation.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Qvist (SD) föreslår att socialnämnden beslutar att:
- socialförvaltningen får uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur
antalet asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn som
kommer till kommunen ska kunna minimeras
- socialförvaltningen får uppdrag att se över hur organisation för
mottagande och assimileringen av nyanlända kan byggas upp.
Ordförande ställer förslaget från arbets- och planeringsutskottet mot Bo
Qvists förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt arbets- och
planeringsutskottets förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har från och med den 1 januari 2012 det sammanhållande
ansvaret för kommunens arbete med arbetsbefrämjande insatser och
integration. Kommunstyrelsen har kvar det strategiska övergripande
ansvaret för dessa frågor.
Målgrupper för socialnämndens ansvar är långtidsarbetslösa, personer med
arbetshinder, arbetslösa ungdomar, nyanlända flyktingar och invandrare.
Gruppen nyanlända flyktingar har ökat kraftigt under 2014, och prognosen
pekar på en fortsatt ökning. För Varbergs kommun har det framför allt
handlat om att ta emot ensamkommande barn och ordna boende för dessa –
Hem för vård och Boende eller familjehem.
Yttrande
Förvaltningens ansvar omfattar såväl myndighetsutövning som utförande
insatser, och i det sistnämnda ingår även arbetet med att aktivera olika
frivilliginsatser för dessa målgrupper. Uppdraget omfattar individuellt
anpassade åtgärder till långsiktiga insatser som leder till arbete eller
utbildning, såväl som introduktion och stöd och hjälp till invandrare samt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 235 forts.
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Dnr SN 2015/0290

projekt inom integration. Framför allt för de ensamkommande barn som
kommer till Varberg, kommer insatserna att vara över ett flertal år.
För att möta behoven hos de nyanlända som nämnden ansvarar för, kommer
det att behövas fler anställningar. Dels behövs mer personal på de boenden
som startas för ensamkommande barn, dels behövs fler personer som arbetar
med olika bedömningar och beslut utifrån de behov som grupperna har.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 2 december 2015 att
nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att se över organisationen
för mottagande och integration av nyanlända.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2015
§ 248.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Avdelningschef ekonomistab
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Socialnämnden 151217t§14. Organisation för mottagande och
integration av nyanlända Dnr: SN 2015/0290-1

c
(

Sverigedemokraterna menar att dagens asylsystem är ineffektivt och dysfunktionellt.
Fusk
påverkar kvaliteten på mottagandet. Den kanske mest påtagliga konsekvens av att
vuxna
söker asyl som barn är att "riktiga" barn får vänta längre på kommunala platser.
De negativa ekonomiska och demografiska konsekvenserna av ett högt mottagande
av
asylsökande, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn till Varbergs kommun är
påtagliga och uppenbara. Socialförvaltningen bör därför ha som mål att minimera de
volymer förvaltningen har att hantera.
En integration som förutsätter att varbergarna ska anpassa sig efter invandrarnas
värderingar och kulturella yttringar ska inte vara målet. Istället ska invandrarna
assimileras
och därmed anpassa sig till den svenska kulturen

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att
- socialförvaltningen får uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur antalet
asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn som kommer till kommunen
ska kunna minimeras.
- socialförvaltningen får uppdrag att se över hur organisation för mottagande och
assimileringen av nyanlända kan byggas upp.

(
Varberg 2015-12-17

Bo Ovist (SO)
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Dnr SN 2014/0146

Revidering Delegeringsförteckning - utökning för
socialjouren i Halland
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag av tillägg, i tjänsteutlåtande daterat
14 december 2015, till delegeringsförteckning 2014-10-23 § 200

-

ersätta socialnämndens beslut 2015-01-29 § 22 om att förordna
personer, enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 14 december 2015,
att besluta enligt 43 § andra punkten lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga, LVU

-

paragrafen justeras omedelbart.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår ett antal tillägg för socialjouren i Halland till
socialnämndens delegeringsförteckning som antogs 2014-10-23 § 200 samt
att uppdatera förordande personer 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.
Den förändring som föreslås är att all delegation som gäller för den
gemensamma socialjouren i Halland samlas till delegeringsförteckningen.
Tidigare har en del av socialjourens delegation funnits i det ursprungliga
avtalet och en del i delegeringsförteckningen, vissa delar är helt nya för
Varbergs kommun men har funnits i de övriga kommunerna. Genom denna
uppdatering tydliggörs vilken delegation som socialjouren har, samt att den
blir densamma för samtliga kommuner i Halland.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 14 december 2015 ett antal
tillägg för socialjouren i Halland i socialnämndens delegeringsförteckning.
Förvaltningen föreslår även förslag på ändringar i förordnande enligt LVU.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Socialjouren i Halland
Avdelningschef uppdragsavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2015/0263

Överenskommelse med barn- och utbildningsnämnden särskilda stödinsatser i barnomsorg och skola för placerade
barn
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till överenskommelse med barn- och
utbildningsnämnden gällande särskilda stödinsatser i barnomsorg
och skola för placerade barn enligt socialtjänstlagen, lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, med ändring på sidan tre enligt
förslag från barn- och utbildningsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 19 november 2015 § 206 bland annat att
godkänna förslag till överenskommelse med barn- och utbildningsnämnden
gällande särskilda stödinsatser i barnomsorg och skola för placerade barn
enligt socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Syftet med överenskommelsen är att tydligöra ansvarsfördelning och
samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
gällande skolgång för placerade barn och unga.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14
december 2015 att ett tillägg skulle göras till överenskommelsen. På sidan
tre i överenskommelsen under rubrik Stödinsatser enligt socialtjänstlagen,
”Det är också den placerande kommun som utreder och beslutar samt följer
upp om sådant stöd”.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 16 december 2015 att
socialnämnden ställer sig bakom förslaget till tillägg och att uppföljning
tydliggörs i överenskommelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef Anneli Westling, uppdragsavdelningen
Utvecklingsledare Karin Kärrengård

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 238

Förstudieuppdrag - Framtida organisation av kommunala
hälso- och sjukvårdsuppdraget
Gun Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om
förstudieuppdrag – Framtida organisation av kommunala hälso- och
sjukvårdsuppdraget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 239

Seniormässan
Mats Ericson, kommunikationsstrateg, informerar om Seniormässan som
kommer att genomföras den 3 mars 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 240

Meddelande
Dnr SN 2015/0181
Kommunfullmäktige 2015-11-17 § 185 - Höjning av avgift för
trygghetslarm
Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 237 - Utbyggnadsplan för bostäder i
Varbergs kommun
Protokoll Kommunala handikapprådet 2015-11-10
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 241

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut under
november månad 2015 redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 30
november och 7 december 2015
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 26 november och 10
december 2015
Individärenden (tillgängligt hos nämndsekreterare).
Övriga ärenden (manuell lista) Dnr SN 2015/0016
Datum

Typ av beslut

Dnr/mot-svarande

2015-11-26 Direktupphandling – på grund av
synnerligen brådska. Avtal
Underentreprenöravtal boendeplatser
för ensamkommande, Hoppetgruppen
AB
2015-11-24 Direktupphandling - handledning för
medarbetare inom familjerätten, Eli
Keller AB
2015-11-23 Direktupphandling - jobbsökande/
studieförberedande aktiviteter,
Medborgarskolan
2015-11-05 Förlängning av vattenträning,
Anhörigstödet, Actic Friskvågen.
2015-12-08 Avtal avseende applikation för
vårdpersonal att ordinera, förskriva
och beställa läkemedel och
handelsvaror, när patienten får sina
mediciner fördelade i påsar, Pascal
2015-11-05 Förlängning av cirkelgym
Anhörigstödet, Friskis o Svettis
2015-11-12 Tilläggsavtal – Hemassistans i
Varberg AB – utökat geografiskt
område

Pärm hos
upphandlingsstrateg

Pärm hos
upphandlingsstrateg
Pärm hos
upphandlingsstrateg
Pärm hos
upphandlingsstrateg
Pärm hos
upphandlingsstrateg

Pärm hos
upphandlingsstrateg
SN 2015/0098

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-12-17

24

Sn § 242

Övriga ärende
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om inbjudningar till socialnämndens
ledamöter. Dessa lämnas till nämndens ledamöter. Socialnämndens
ordförande beslutar om eventuellt arvode för deltagande ska utgå.
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om fria ledsagartimmar enligt
Laholms-modellen kan införas i Varberg. Erland Linjer (M) svarar att
modellen bör utvärderas i Laholm innan frågan om införande i Varberg tas
upp.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

