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Anna-Karin Gustavsson (C)
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Lena Persson (FP)
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Erik Rask (S)
Olof Andersson (S)
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

18 juni 2015

Datum för anslags
uppsättande

18 juni 2015

Förvaringsplats för
protokoll

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Lena Brosché

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande
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Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-06-18

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 121

3

Dnr SN 2015/0028

Upphandling av ramavtal avseende köp av vårdsängar
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta Comfort System Scandinavia AB som leverantör avseende köp
av vårdsängar samt tillbehör och reservdelar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Upphandlingsavdelningen har på uppdrag av socialförvaltningen samt
Falkenbergs och Laholms kommuner, upphandlat ramavtal för succesiva
avrop avseende vårdsängar till såväl hemsjukvård som till särskilda boenden
samt tillbehör och reservdelar till dessa.
Vid anbudstidens utgång har två anbud inkommit.
Yttrande
Upphandlingsavdelningen, ekonomikontoret föreslår i tjänsteutlåtande
daterat 26 maj 2015 att Comfort System Scandinavia AB ska antas som
leverantör avseende köp av vårdsängar samt tillbehör och reservdelar.
Avtal kommer att tecknas för fyra år vad gäller köp av vårdsängar samt tio
år för köp av tillbehör och reservdelar till avtalade vårdsängar. Avtal
tecknas genom upphandlingsavdelningens försorg.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2015 § 119.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Upphandlingsavdelningen, Ekonomikontoret
Henrik Vidarsson, enhetschef

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2014/0238

Upphandling av produktion och leverans av kyld mat till eget
boende
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till förfrågningsunderlag avseende upphandling av
produktion och levererans av kyld mat till eget boende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 18 december 2014 § 239 att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Förvaltningen har skapat en arbetsgrupp där nyckelfunktioner deltagit för att
ta fram förfrågningsunderlaget. Bland annat har dietisten deltagit för att
säkerställa att kraven som ställs följer nationella rekommendationer
avseende kost till äldre samt specialkoster. För att möjliggöra en bra
kvalitetsuppföljning har avtalspunkterna kring nybeställningar, krav och
hantering av eventuella avtalsavvikelser tydliggjorts.
Anbud ska lämnas avseende leverans till hela Varbergs kommun med ett
pristak per portion på maximalt 65 kr exkl. moms för grundkost och 75 kr
exkl. moms för specialkost. Vid uppfyllnad av ställda krav så kommer
samtliga anbud att antas och ett kundvalsförfarande kommer avgöra
kundfördelningen mellan antagna företag.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 1 juni 2015 förslag till
förfrågningsunderlag avseende upphandling av produktion och levererans av
kyld mat till eget boende.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2015 § 120.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 123

Ägarsamråd Varbergs Omsorg
Kristina Kjellgren, avdelningschef, informerar om arbetet inom Varberg
Omsorgs fokusområden - kvalitet, personal och ekonomi.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/0036

Månadsrapport/månadsuppföljning maj 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
− godkänna förvaltningens förslag till månadsuppföljning för maj 2015
och översända den till kommunstyrelsen
− godkänna månadsrapporten för maj 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 under 2015.
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 även fram en månadsrapport till
socialnämnden.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 9 juni 2015 förslag till
månadsrapport/månadsuppföljning för maj 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 125

Måldokument socialnämnden 2016-2019
Nämnden och förvaltningen diskuterar mål för socialnämnden 2016-2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr SN 2015/0054

Budget 2016
Nämnden och förvaltningen diskuterar Budget 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/0046

Ansökan om föreningsbidrag
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

bevilja LP-verksamheten inom Pingstkyrkan 600 000 kr i
föreningsbidrag under verksamhetsåret 2015-06-01 - 2016-05-31 till
boendeverksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 verksamhetsområden.
LP-verksamheten har lämnat in två ansökningar. Ansökan om
föreningsbidrag till den dagliga LP-verksamheten, LP-kontakten, har
behandlats enligt gällande riktlinje. Dessutom har en ansökan om
föreningsbidrag inlämnats gällande ett akut/stödboende. Denna ansökan har
varit vilande för att behandlas när föreningen kan presentera ett faktiskt
förslag till ett boende. LP-verksamheten har nu fått möjlighet att hyra lokal
där boendeverksamhet kan drivas i kombination med den dagliga
verksamheten inom LP-kontakten.
Yttrande
Förvaltningen har genomfört samtal med LP-verksamheten om deras
ansökan om föreningsbidrag till planerad boendeverksamhet. LPverksamheten har beskrivit syfte och mål med en boendeverksamhet i
kombination med deras dagliga verksamhet LP-kontakten.
LP-verksamhetens presenterade verksamhet kompletterar socialnämndens
verksamhet och uppfyller de riktlinjer och kriterier som socialnämnden
beslutat om gällande föreningsbidrag.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 1 juni 2015 att
socialnämnden beslutar att bevilja LP-verksamheten inom Pingstkyrkan
600 000 kr i föreningsbidrag under verksamhetsåret 2015-06-01 - 2016-0531 till boendeverksamhet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2015 § 125.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

LP-verksamheten
Avdelningschef ekonomiavdelning
Enhetschef uppdragsavdelningen vuxenenheten
Ekonom Bengt Gabrielsson
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2015/0111

Yttrande - Regional överenskommelse om samverkan inom
missbruk- och beroendevården i Halland
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till yttrande, daterat 21 maj 2015
som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen

-

föreslå kommunstyrelsen att i yttrandet till Region Halland särskilt
lyfta fram vikten av att överenskommelsen förtydligas vad gäller
huvudförslag
och
utvecklingsområden,
huvudman,
lokal
samverkansgrupp samt samsjuklighet, innan implementering sker.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har fått en begäran om yttrande från kommunstyrelsen
gällande Regional överenskommelse om samverkan inom missbruk- och
beroendevården i Halland.
Socialnämnden har tidigare yttrat sig gällande förslaget till utveckling av
missbruks- och beroendevården i Halland genom den utredning som är
framtagen och som var ute på remiss sommaren 2014. I yttrandet från 11
augusti 2014 § 164 ställde sig socialnämnden positiv till samverkan mellan
Region Halland och kommunerna, men efterfrågade en överenskommelse
om samverkan.
En överenskommelse om samverkan är nu framtagen och ingår i förslaget
till utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 21 maj 2015 förslag till
yttrande. Förvaltningen ställer sig positiv till en fortsatt utveckling gällande
samverkan med regionen och kommunerna i regionen gällande missbruksoch beroendevården i Halland. Förvaltningen anser dock att ett antal
områden behöver förtydligas i överenskommelsen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2015 § 127.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Enhetschef Barn och familj
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2015/0032

Anmälan och granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

ersätta socialnämndens beslut 3 januari 2011 § 7 och anta
förvaltningens förslag till ny arbetsordning för nämndens
anmälan och granskning av delegeringsbeslut, daterad 25 maj
2015.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 29 januari 2015 § 20 att ge förvaltningen i
uppdrag att utarbeta förslag till hur anmälan av delegeringsbeslut ska ske.
Enligt kommunallagen 6 kap. § 35 ska beslut som fattas via delegation
anmälas för nämnden. Det finns dock inga bestämmelser över hur denna
anmälan ska ske, det är därmed upp till respektive nämnd att avgöra hur
redovisningen genomförs.
Nämnden har även möjlighet att granska beslut som är tagna via delegation.
Det finns inga lagkrav på att nämnden ska granska beslut utan det är upp till
respektive nämnd att avgöra om detta ska göras.
Socialnämnden fattade det senaste beslutet om redovisning och granskning
av delegeringsbeslut den 3 januari 2011 § 7.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 26 maj 2015 förslag till ny
arbetsordning för nämndens anmälan och granskning av delegeringsbeslut.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni2015 § 128.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Nämndsekreteraren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0069

Dokumenthanteringsplan - socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens förslag till dokumenthanteringsplaner för
Verksamhetsgemensamma dokument, Ekonomi, Avvikelser,
Lokaler och hyresavtal samt Medling vid anledning av brott

-

dokumenthanteringsplanerna, inklusive de som antagits av
socialnämnden den 23 april 2015 § 86 (SITHS-kort,
Upphandling och Avtal, Bostadsanpassning, Dödsboanmälan,
Familjerätt, Funktionshinder, Försörjningsstöd, Missbruk,
Skuldrådgivning, Socialpsykiatri, Tillstånd och Tillsyn samt
Äldre), ska gälla retroaktivt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
De allmänna handlingar som förekommer hos kommunen utgör dess arkiv.
Kommunfullmäktige har antagit ett arkivreglemente för Varbergs kommun.
Av arkivreglementet framgår att varje nämnd ska upprätta
dokumenthanteringsplaner för sin verksamhet.
Av dokumenthanteringsplanen framgår var dokumenten finns förvarade, hur
de är sorterade och om och i så fall när de ska gallras. Enligt
arkivreglementet ska dokumenthanteringsplanerna ses över vartannat år.
Yttrande
Förvaltningen håller på att uppdatera alla dokumenthanteringsplanerna.
Arbetet påbörjades i höstas med att en ny dokumenthanteringsplan för
hälso- och sjukvård antogs av nämnden i oktober och fortsatte med beslut
gällande ytterligare några dokumenthanteringsplaner i april. I och med
denna uppdatering är i stort sett alla dokumenthanteringsplaner uppdaterade.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 20 maj 2015 förslag på
dokumenthanteringsplaner för Verksamhetsgemensamma dokument,
Ekonomi, Avvikelser, Lokaler och hyresavtal samt Medling vid anledning
av brott. Förvaltningen föreslår även att nämnden beslutar att
dokumenthanteringsplanerna, inklusive de som antagits vid socialnämnden
den 23 april 2015 § 86, ska gälla retroaktivt.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2015 § 129.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Arkivansvariga;
Avdelningschef Ekonomi
Förvaltningsjurist

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 131

Meddelande
Dnr SN 2015/0048
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-05-19 gällande tillsyn
av bostad med särskild service, Lantmannavägen
Dnr SN 2015/0129
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-05-19 gällande tillsyn
av daglig verksamhet
Dnr SN 2015/0142
Kommunstyrelsen 2015-04-28 § 79 – Befolkningsprognos för Varbergs
kommun år 2015-2020 med utblick mot 2030
Dnr SN 2015/0141
Kommunfullmäktige 2015-05-19 § 81 – Kommunfullmäktiges mål- och
inriktningsdokument
Dnr SN 2015/0140
Kommunfullmäktige 2015-05-19 § 87 – Digital policy för Varbergs
kommun
Dnr SN 2012/0209
Rapport – Demokratiforum för ungdomar våren 2015
Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket till landets
kommuner gällande anvisningar av ensamkommande barn
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 132

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut under maj
månad 2015 redovisas
Protokoll från arbets- och
1 juni och den 8 juni 2015

planeringsutskottets

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 28 maj och den 11 juni
2015
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)

Dnr SN 2015/0016

2015-05-26 Nytt avtal för kundval inom sysselsättning för personer
med psykiska funktionsnedsättningar 2015-06-012016-05-31, Wargtassens Hunddagis
2015-05-26 Nytt avtal för kundval inom sysselsättning för personer
med missbruks- och beroendeproblematik 2015-06-012016-05-31, Wargtassens Hunddagis
2015-05-26 Nytt avtal för kundval inom sysselsättning för personer
med psykiska funktionsnedsättningar 2015-06-012016-05-31, Second Chance
2015-05-26 Nytt avtal för kundval inom sysselsättning för personer
med missbruks- och beroendeproblematik 2015-06-012016-05-31, Second Chance
2015-05-26 Nytt avtal för kundval inom sysselsättning för personer
med psykiska funktionsnedsättningar 2015-06-012016-05-31, Växtkraft
2015-05-26 Nytt avtal för kundval inom sysselsättning för personer
med missbruks- och beroendeproblematik 2015-06-012016-05-31, Växtkraft
2015-06-03 Uppsägning av avtal avseende kundval inom
familjerådgivning – Nordgren Vård och Konsult AB
2015-05-20 Direktupphandling av endagsföreläsning ”Förstå och
bemöta psykisk ohälsa” Kompetenstjänst AB

SN 2013/0181

SN 2013/0180

SN 2013/0211

SN 2012/0123

SN 2013/0227

SN 2012/0228

SN 2014/0162

Pärm hos
upphandlingsstrateg
2015-06-09 Direktupphandling av handledning inom
Pärm hos
Ungdomsrådgivningen inom Varbergs Omsorg, Mattias upphandlingsGullberg Konsult AB, 2015-07-01-2016-06-30,
strateg
9 tillfällen
2015-05-28 Överenskommelse försäljning av skolbarnomsorg till
Pärm hos
barn- och utbildningsnämnden, Dövblinda barns
upphandlingsskolbarnomsorg. 2015-06-16-2016-06-15
strateg
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0267

Information angående avtalsärende
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om att ett kundvalsföretag har fått
en skriftlig varning för att man inte efterlever avtalet att det ska finnas en
verksamhetschef med minst två års eftergymnasial utbildning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 134

Övriga ärenden
•

Erik Rask (S) ställer fråga om kundbegrepp.

•

Ingmari Carlsson (V) ställer fråga om ersättning från beställaren till
utföraren i daglig verksamhet. Förvaltningen kommer att redovisa
ersättningssystem på kommande socialnämnd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

