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Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-15.35

Beslutande

Erland Linjer (M)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Jan Lofjärd (M)
Anna-Karin Gustavsson (C)
ViviAnne Johansson (C)
Johan Rosander (MP)
Lena Persson (L)
Björn Jonasson (KD)
Erik Rask (S)
Malin Kjellberg (S)
Anders Friebe (S)
Olof Andersson (S)
Bo Qvist (SD)

Ersättare –
ej tjänstgörande

Mikael Karlsson (C)
Ingmari Carlsson (V)

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Maria Sjödahl, avdelningschef
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef
Ola Viestam, avdelningschef
Kristina Kjellgren, avdelningschef, §§ 1-4
Lisbeth Klingvall, sekreterare
Mats Ericson, utvecklingsstrateg
Karin Kärrengård, utvecklingsledare, § 6

Utses att justera

Bo Qvist (SD)
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

28 januari 2016

Datum för anslags
uppsättande

3 februari 2016

Förvaringsplats för
protokoll

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Lisbeth Klingvall
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Datum för anslags
nedtagande
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Sn § 1

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan ändras enligt följande:
• Ärende 7, Principer för kvalitetsdeklarationer, utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 2

Studiebesök - Information
Ledamöter och ersättare i socialnämnden informerar om genomförda
studiebesök i verksamheterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0036

Månadsrapport december 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna månadsrapporten för december 2015

-

bilaga till månadsrapport december 2015, ”Rapportering av ej
verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)/28 §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)”
överlämnas 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 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 skall kunna följa verksamhetens utveckling.
Därför tar socialförvaltningen varje månad även fram en månadsrapport till
socialnämnden.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 20 januari 2016
månadsrapport för december 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SN 2015/0036

Årsrapport 2015 - ekonomi
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens förslag till ekonomidel i årsrapport 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
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.
Socialnämnden beslutade den 17 december 2015, § 226 att godkänna
förvaltningens förslag till årsrapport, exklusive ekonomidel, 2015.
Detta ärende behandlar det ekonomiska resultatet för socialförvaltningen
2015 och ingår i socialförvaltningens årsrapport.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 7 januari 2016 förslag till
ekonomidel i årsrapport 2015.
Arbets- och planeringsutskottet behandlade ärendet den 18 januari 2016,
§ 2.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SN 2015/0232

Yttrande över motion från Turid Ravlo Svensson (S) om att
göra Kungsängen till ett profilboende med inriktning husdjur
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till yttrande daterat 14 december
2015 som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Turid Ravlo-Svensson (S), Erik Rask (S), Malin Kjellberg (S), Anders
Friebe (S) och Olof Andersson (S) reservererar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Friebe (S), Erik Rask (S) och Turid Ravlo-Svensson (S) föreslår
bifall till motionen.
Johan Rosander (MP) föreslår bifall till arbets- och planeringsutskottets
förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra 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 Anders Friebes, Erik Rasks och Turid RavloSvenssons förslag.
Med 7 ja-röster för arbets- och planeringsutskottets förslag och 6 nej-röster
för Anders Friebes, Erik Rasks och Turid Ravlo-Svenssons förslag beslutar
socialnämnden enligt arbets- och planeringsutskottets förslag.
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Sn § 5 forts
Beslutande
Erland Linjer (M)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Jan Lofjärd (M)
Anna-Karin Gustavsson (C)
ViviAnne Johansson (C)
Johan Rosander (MP)
Lena Persson (L)
Björn Jonasson (KD)
Erik Rask (S)
Malin Kjellberg (S)
Anders Friebe (S)
Olof Andersson (S)
Bo Qvist (SD)
Summa

Ja
X

Nej
X

X
X
X
X
X
X

7

X
X
X
X
X
6

Beskrivning av ärendet
Turid Ravlo Svensson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
om att göra Kungsängen till ett profilboende med inriktning husdjur.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden.
I motionen framförs att Kungsängen som är ett särskilt boende i Kungsäter
inte är lika eftertraktat som andra boenden i kommunen. Förslaget i
motionen är därför att profilera boendet för att öka attraktionsgraden. Den
inriktning som föreslås är mot husdjur och att de boende ska kunna ta med
sitt husdjur vid en eventuell flytt till Kungsängen. Motionen föreslår att
socialnämnden får i uppdrag att göra Kungsängen till ett profilboende med
inriktning husdjur.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 14 december 2015 förslag
till yttrande över motionen. Förvaltningen gör bedömningen och föreslår att
frågan om att göra Kungsängen till ett profilboende med inriktning husdjur
inte ska utredas vidare i dagsläget.
I Varbergs kommun finns idag inget profilboende. Varje boende, både inom
egenregin och av de privata utförarna har dock möjlighet att presentera sitt
boende och lyfta fram vad som särskiljer sitt boende från övriga, genom
exempelvis olika inriktningar.
Varbergs omsorg, förvaltningens egenregi, har under hösten 2014
genomfört ett arbete gällande profileringsinriktningar inom sina särskilda
Justerandes sign
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Sn § 5 forts
boenden. Resultatet visade att det inte fanns något intresse för olika
profileringar av boendena. Profilboenden som är inriktade mot intressen
eller andra inriktningar kräver ett visst upptagningsområde, relativt stora
grupper, ett behov som varar över tid samt en viss överproduktion av platser
som möjliggör valfrihet. I Varberg finns det i dagsläget inga lediga platser
på något av förvaltningens egna boenden eller hos de privata utförarna.
Arbets- och planeringsutskottet behandlade ärendet den 18 januari 2016,
§ 4.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

2016 -01- 28

Reservation

Vi reserverar oss mot Socialförvaltningens yttrande över motionen om att göra
Kungsängen till ett profilboende. Socialförvaltningen hade som ett av sina mål i
perioden 2012-2015 att 10 % av våra boenden skulle vara profilboenden. Det
gjordes en fördjupad utredning och man kom fram tiH att det behövdes ett
,,visst" upptagningsområde för att det skulle vara rimligt. Diskussionen var
fokuserat på språkinriktning och inte djur som det gäller denna gång.
Förvaltningen hänvisar också till att flera boenden i dag marknadsför sig med
att det finns djur. Motionen hade till syfte att göra det möjligt i förekommande
fall att ta med sig det egna husdjuret när det är dags att flytta in på ett särskilt
boende och även göra det attraktivt för personer som idag inte ser Kungsängen
som ett alternativ när de skall välja särskilt boende. Syftet var även att göra det
tydligt för de anställda som har allergier var det finns djur och inte som nu när
det verkar kunna dyka upp djur var som helst, utan tydliga regler. Förvaltningen
hänvisar till att det idag inte finns ledige lägenheter, men i början på 2000 talet
vara det till och med risk för nedläggning och ständiga diskussioner om
tomhyror. Bristen på särskilt boende har gjort att många har känt sig
11

1

tvingade' att välja Kungsängen, men ett profilboende skulle kunna göra det

mycket attraktivt och bli ett frivilligt val. Vi har i samtal med allmänheten fått
till oss önskemål om profilboenden öch inte bara när det gäller djur utan även
andra intresseområden. Vi tycker det är viktigt att uppmuntra det som ger en
bättre vardag för den som är beroende av omfattande omvård och behöver bo
på ett särskilt boende.

Varberg 28 januari 2016
För den Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden
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Tu rid Ravlo Svensson Vic~Ufdförande
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Dnr SN 2015/0289

Överenskommelse mellan Varbergs kommun och Polisen
lokalpolisområde Varberg 2016 - 2017 - trygghetsskapande
och brottsförebyggande åtgärder
Karin Kärrengård, utvecklingsledare, informerar om överenskommelsen
mellan Varbergs kommun och Polisen, lokalpolisområde Varberg, gällande
trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Syftet med
överenskommelsen är att fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommun
och polis och därigenom öka tryggheten och minska brottsligheten för
kommuninvånare, besökare och verksamma i Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0001

Val av ny ersättare till arbets- och planeringsutskottet
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

välja Madelene Thomsen (M) att inträda i den ordning
kommunfullmäktige beslutat som ny ersättare i arbets- och
planeringsutskottet efter Johanna Palmelid (-).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 2 januari 2015, § 2, att välja Johanna Palmelid
till ersättare i arbets- och planeringsutskottet.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2015, § 206, att entlediga
Johanna Palmelid (-) från uppdraget som ersättare i socialnämnden och att
till ny ersättare utse Madelene Thomsen (M).
Nämnden har att välja ny ersättare till arbets- och planeringsutskottet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Nämndsekreterare
Madelene Thomsen
Löneavdelningen, Personalkontoret
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Sn § 8

Meddelande
Dnr SN 2016/0002
Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg – tillsyn av
myndighetsutövning i samband med ansökan om insatser enligt LSS
Dnr SN 2015/0282
Beslut från Arbetsmiljöverket – föreläggande efter framställning om
ingripande enligt arbetsmiljölagen, Träslövsvägen 23
Dnr SN 2015/0001
Kommunfullmäktige 2015-12-15 § 206 – fyllnadsval av ersättare i
socialnämnden
Kommunala pensionärsrådet – Protokoll 2015-11-11
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 9

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut under
december månad 2015 redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 18 januari
2016
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 17 december 2015, 14
januari och 21 januari 2016
Individärenden (tillgängligt hos nämndsekreterare)
Övriga ärenden (manuell lista) Dnr SN 2016/0019
Datum
Typ av beslut
2015-12-21
2016-01-12

Uppdra åt serviceförvaltningen att anpassa fastighet –
boende för ensamkommande flyktingbarn
Direktupphandling E-learning brandskydd,
Informationsbolaget K E AB

Dnr/motsvarande
SN 2015/0284
Pärm hos
upphandlingsstrateg

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

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
ViviAnne Johansson (C), Johan Rosander (MP) och Malin Kjellberg (S)
anmäler att de har granskat de fyra senaste besluten före 2015-11-19, om
hemtjänst.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 11

Val av granskningsärende till nästa sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
- de fyra senaste besluten före 2016-01-28, om daglig verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Enhetschef uppdragsavdelningen
Kansliet
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Sn § 12

Övriga ärende
Mats Ericson, utvecklingsstrateg,
seniormässan den 3 mars 2016.

informerar

om

programmet

för

Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om familjecentral Håsten.
Lena Persson (L) ställer fråga om lokala riktlinjer för särskilt boende,
korttids- och trygghetsboende. Förvaltningen återkommer i ärendet.
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om program för uppföljning av
privata utförare. Förvaltningen återkommer i ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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