Sammanträdesprotokoll
2013-11-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 14:30-15:20

Beslutande

Lena Andersson (M)
Inger Karlsson (S)
Erland Linjer (M)
Lenor Andersson (M)
Anne Tano (M) §§ 213-221, 223-228
Susanna Thunberg (C)
ViviAnne Johansson (C)
Lena Persson (FP)
Göran Ericsson (S)
Anders Friebe (S)
Eivor Blomstrand (S)
Erik Rask (S)
Johan Rosander (MP)
Ghada Meldhav (M) § 222

Ersättare –
ej tjänstgörande

Ghada Meldhav (M) §§ 213-221, 223-228
Anna-Karin Gustavsson (C)
Monica Nilsson (KD)
Maulo Rivera (S)
Hans Wieslander (V)

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef
Ola Viestam, avdelningschef, §§ 212-213, 215-225
Lill Nilsson, kommunal, §§ 212-213, 215-225
Kersti Arvidsson, sekreterare
Ewa Larsson, enhetschef, § 213
Lena Holm, upphandlingsenheten, § 214
Christina Patriksson, avtalsutvecklare, §§ 214-217

Utses att justera

Erland Linjer (M)

Justeringens plats och
tid

Socialförvaltningen 27 november 2013

Sekreterare

Kersti Arvidsson

Ordförande

Lena Andersson

Justerande

Erland Linjer

Paragraf

1-19

212-228
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

21 november 2013

Datum för anslags
uppsättande

29 november 2013

Förvaringsplats för
protokoll

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Kersti Arvidsson

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21

3

Sn § 212

Ny ledamot
Lena Andersson (M), ordförande, hälsar Johan Rosander (MP) välkommen
som ny ledamot i socialnämnden efter Mats Anderson.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21
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Sn § 213

Seniorcenter Storegården, Fogdevägen 1C
På socialnämndens sammanträde den 24 oktober 2013 § 206 ställde Inger
Karlsson (S) fråga angående Storegårdens Seniorcenter, Fogdevägen 1,
Tvååker.
Ewa Larsson, enhetschef, informerar om verksamheten vid Storegårdens
Seniorcenter, Fogdevägen 1, Tvååker.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 214
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Dnr SN 2013/0144

Upphandling av hyra av trygghetslarmssystem samt tillbehör
till särskilda boenden i Varbergs kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta Tunstall AB som leverantör
trygghetslarmssystem och tillbehör.

avseende

hyra

av

Avtal tecknas genom upphandlingsenhetens försorg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Upphandlingsenheten,
ekonomikontoret,
har
på
uppdrag
av
socialförvaltningen upphandlat hyra av trygghetslarm samt tillbehör till
särskilda boenden, för tidsperioden 2014-01-01 – 2014-12-31 med möjlighet
till tre års förlängning.
Upphandlingsenheten föreslår i tjänsteutlåtande daterat 4 november 2013 att
socialnämnden ska anta Tunstall AB som leverantör avseende hyra av
trygghetslarmssystem och tillbehör.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 november
2013 § 214.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Upphandlingsenheten, Lena Holm
Avtalsutvecklaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 215
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Dnr SN 2012/0088

Reviderat
förfrågningsunderlag
upphandling
av
sysselsättning
för
personer
med
psykiska
funktionsnedsättningar enligt lagen om valfrihetssystem
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till en reviderad anbudsförfrågan
med förfrågningsunderlag och avtal avseende upphandling av
sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar i
Varbergs kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 31 januari 2013 § 10 att godkänna förslag till
anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal avseende upphandling
av sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar i
Varbergs kommun enligt lagen om valfrihetsystem.
Nuvarande förfrågningsunderlag och avtal gäller till och med den 31
december 2013. I samband med att förfrågningsunderlaget och avtal ska
förlängas
föreslås
en
revidering
av
anbudsförfrågan
med
förfrågningsunderlag och avtal.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 4 november 2013 förslag
till en reviderad anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 november
2013 § 215.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Eva-Marie Netzén, enhetschef, uppdragsavdelningen
Susanne Bergenheim, psykiatrihandläggare, uppdragsavdelningen
Ann-Britt Jande, kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 216
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Dnr SN 2011/0055

Reviderat
förfrågningsunderlag
upphandling
sysselsättning för personer med missbruksberoendeproblematik enligt lagen om valfrihetssystem

av
och

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till en reviderad anbudsförfrågan
med förfrågningsunderlag och avtal avseende upphandling av
sysselsättning
för
personer
med
missbruksoch
beroendeproblematik i Varbergs kommun enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 26 mars 2012 § 62 att godkänna förslag till
anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal avseende upphandling
av sysselsättning för personer med missbruks- och beroendeproblematik i
Varbergs kommun enligt lagen om valfrihetssystem.
Nuvarande förfrågningsunderlag och avtal gäller till och med den 31
december 2013. I samband med att förfrågningsunderlaget och avtal ska
förlängas
föreslås
en
revidering
av
anbudsförfrågan
med
förfrågningsunderlag och avtal.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 4 november 2013 förslag
till en reviderad anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 november
2013 § 216.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Eva-Marie Netzén, enhetschef, uppdragsavdelningen
Raimo Blomberg, socialsekreterare, uppdragsavdelningen
Ann-Britt Jande, kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 217
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Dnr SN 2012/0236

Upphandling av daglig verksamhet i lantlig miljö enligt lagen
om valfrihetssystem
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till anbudsförfrågan med
förfrågningsunderlag och avtal avseende upphandling av daglig
verksamhet i lantlig miljö i Varbergs kommun enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 29 augusti 2013 § 149 att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag enligt lagen om
valfrihetssystem, för upphandling av daglig verksamhet liknande
”Bondgården”.
Förvaltningen har tagit fram förslag till anbudsförfrågan med
förfrågningsunderlag och avtal utifrån de krav som lagen föreskriver och
som bör ställas på anbudsgivarna.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 22 oktober 2013 förslag
till anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 november
2013 § 217.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Eva-Marie Netzén, enhetschef, uppdragsavdelningen
Malin Widman, boendesamordnare, uppdragsavdelningen
Ann-Britt Jande, kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 218
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Dnr SN 2013/0034

Månadsrapport/månadsuppföljning oktober 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till månadsuppföljning för oktober
2013 och översända den till kommunstyrelsen

-

godkänna månadsrapporten för oktober 2013.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 fem
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 den 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 även fram en månadsrapport till
socialnämnden.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 4 november 2013
månadsuppföljning och månadsrapport för oktober 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 219

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21
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Dnr SN 2013/0207

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg – tillsyn
Ölandsgatan
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, daterat 5 november
2013 i ärende gällande tillsyn vid Ölandsgatans särskilda boende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 220
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Dnr SN 2011/0272

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning
inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om platser för
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas för
perioden 2014-01-01 – 2014-12-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens
samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program, får
Arbetsförmedlingen ingå överenskommelser med kommuner för
anordnandet av insatser och aktiviteter som regeleras i förordningen
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.
Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra och tredje fas. Det
handlar om riktade insatser till personer som stått utanför arbetsmarknaden
en längre tid. Det finns tidigare avtal mellan kommunen och
Arbetsförmedlingen. Förslaget omfattar högst femton deltagare och här
förbinder sig Arbetsförmedlingen att ersätta kommunen med 150 kr i
merkostnadsersättning per anvisningsdag och person, vilket tidigare år täckt
kommunens kostnader. Tidigare erfarenheter visar att samarbetet med
Arbetsförmedlingen fungerat väl.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 16 oktober 2013 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om
platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas för
år 2014. Förslag till avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtande.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 4 november 2013
§ 207.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Arbetsförmedlingen
Avtalsutvecklaren
Kristina Hedlund, enhetschef
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 221
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Dnr SN 2012/0242

Avtal
med
Arbetsförmedlingen
funktionsutredningar

om

platser

för

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om platser för
funktionsutredningar för perioden 2014-01-01 - 2014-12-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande
funktionsutredningar. Det handlar om riktade insatser till personer som är
osäkra på sin arbetsförmåga, har nedsatt arbetsförmåga, andra svårigheter
eller stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Det finns tidigare avtal
mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Förslaget omfattar de deltagare
som Arbetsförmedlingen anvisat. Här förbinder sig Arbetsförmedlingen att
ersätta kommunen med månadsbelopp om 5 000 kr i merkostnadsersättning
per genomförd bedömning, vilket tidigare år täckt kommunens kostnader.
Tidigare erfarenheter visar att samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerat
väl.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 16 oktober 2013 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om
platser för funktionsutredningar för år 2014. Förslag till avtal redovisas i
bilaga till tjänsteutlåtande.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 4 november 2013
§ 208.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Arbetsförmedlingen
Avtalsutvecklaren
Kristina Hedlund, enhetschef
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 222
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Dnr SN 2011/0270

Avtal mellan socialnämnden och Klara i Varberg
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal med Klara i Varberg för perioden 201401-01 – 2014-12-31.

Anne Tano (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunen har ett etablerat samarbete med Klara i Varberg sedan lång tid
tillbaka. Klara i Varberg är en ideell förening som är inriktad på att erbjuda
arbetsmarknadsinsatser för personer som har behov av olika stödinsatser för
att etablera sig, eller återinträda, på arbetsmarknaden. Klara erbjuder också
platser för ungdomar som är dömda till ungdomstjänst. Socialförvaltningen
bedömer att det är bra för kunderna att kunna erbjuda flera aktörer som utför
arbetsmarknadsinsatser utöver kommunens egen regi, Arbetscentrum. Det
tidigare samarbetet med Klara i Varberg har fungerat väl varför
förvaltningen bedömer att nytt avtal för 2014 bör tecknas med Klara i
Varberg.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 4 november 2013 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal med Klara i Varberg för år
2014. Förslag till avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtandet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 november
2013 § 218.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Klara i Varberg
Avtalsutvecklaren
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 223
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Dnr SN 2013/0229

Yttrande över remiss - Ny näringslivsstrategi
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 4 november 2013,
som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har getts möjlighet till att yttra sig i förslag till
Näringslivsstrategi för Varbergs kommun.
Varberg fick 2010 pris som årets tillväxtkommun och såg det som inspiration
och startskott för att arbeta mer med företagsklimatet. De senaste åren har flera
steg tagits för att förbättra företagsklimatet men kommunen behöver
tillsammans med näringsliv, media och andra aktörer arbeta vidare för att
förbättra företagsklimatet ytterligare. Ett blomstrande näringsliv är en viktig del
i visionen att vara Västkustens kreativa mittpunkt 2025.
Hösten 2012 påbörjades arbetet med att ta fram ny näringslivspolicy och
näringslivsstrategi. Kommunfullmäktiga antog näringslivspolicyn den 26
februari 2013 § 17. Näringslivspolicyn och näringslivsstrategin är tänkta att
vara styrdokument som tydliggör Varbergs ambitioner för de som vill
medverka i arbetet med Varbergs utveckling och tillväxt, oavsett från vilken
position och med vilken funktion man deltar.

Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 4 november 2013 förslag
till yttrande över Näringslivsstrategin. Förvaltningen ser positivt på att det
tas fram en Näringslivsstrategi och det förslag som framtagits är i stora delar
bra. Förvaltningens bedömning är dock att vissa saker behöver förtydligas
och läggas till i strategin.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 november
2013 § 220.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 224
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Dnr SN 2012/0209

Yttrande över remiss - Dialog med ungdomar
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens förslag till remissyttrande daterat 4 november
2013 såsom sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat utredningen om dialog med
ungdomar, Demokratiforum, till socialnämnden. Demokratiforum ger
ungdomar möjlighet att träffa politiker och diskutera specifika frågor.
Socialnämnden är positiv till införande av Demokratiforum men anser att ett
övergripande ansvar bör läggas på kommunens Folkhälsoråd.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 4 november 2013 förslag
till yttrande över utredningen om dialog med ungdomar, Demokratiforum.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 november
2013 § 221.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Avdelningschef kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21
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Sn § 225

Meddelande
SN 2013/0247
Migrationsverket – Anvisning av kommun att ta emot ensamkommande
barn
SN 2011/0169
Ambea – Namnbyte för Ambeas dotterbolag Carema till Vardaga
SN 2011/0212
Kommunfullmäktige 2013-10-15 § 113 – Fyllnadsval av ledamot i
socialnämnden
SN 2013/0046
Kommunfullmäktige 2013-10-15 § 116 – Svar på motion om att utreda
förutsättningar till att anlägga en bassäng för rehabilitering i Tvååker
SN 2011/0172
Kommunfullmäktige 2013-10-15 § 120 – Utökning av investeringsram för
gruppboende LSS på Gasellen 3
SN 2012/0188
Servicenämnden 2013-10-24 § 62 – Anpassning av lokal för
korttidsverksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) på Askvägen 15 i Tvååker
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 226

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) och Anna-Karin Gustavsson (C) anmäler att de har
granskat de fem senaste besluten, före 2013-10-24, gällande boendestöd
inom socialpsykiatrin.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 227

Val av granskningsärende till nästkommande sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
-

de fem senaste besluten, före 2013-11-21, gällande korttidsvistelse
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef, uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-11-21

19

Sn § 228

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under oktober
månad 2013 redovisas.
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets
4 november och 11 november 2013

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 30 oktober 2013,
4 november och 13 november 2013
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2011/0032
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

