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Sn § 155

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
• Ärende 8 – Kartläggning av hemlösa i Varberg 2015, rapport, tas
upp som ärende 5
• Ärende 15 – Hantering av statliga stimulansmedel inom
äldreomsorgen, tas upp som ärende 9
• Ärende 20 – Granskning av delegeringsbeslut utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sn § 156
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Dnr SN 2015/0043

Upphandling av vård och omsorg inom särskilt boende
äldreomsorgen på Kalkstensgatan 16, Morängatan 34-36 och
Brearedsvägen 6
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till anbudsförfrågan med
förfrågningsunderlag och avtal för upphandling av vård och omsorg
inom särskilt boende äldreomsorgen på Kalkstensgatan 16,
Morängatan 34-36 och Brearedsvägen 6

- paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 18 december 2014 § 240 att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av vård och
omsorg inom särskilt boende äldreomsorgen på Kalkstensgatan 16,
Morängatan 34-36 och Brearedsvägen 6, Varberg.
Verksamheten bedrivs sedan 1 oktober 2008 i extern regi av Vardaga
Äldreomsorg AB, nuvarande avtal gäller till 30 september 2016.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 27 augusti 2015 förslag till
anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 september
2015 § 166.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-09-24

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 157
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Dnr SN 2015/0143

Kartläggning av hemlösa i Varberg 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna rapporten om kartläggning av hemlösheten i Varberg
2015.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen i Varberg har årligen sedan 1999, med undantag av
2008, gjort en kartläggning av hemlöshet i Varbergs kommun. Den aktuella
kartläggningen gäller hemlösheten i Varberg under perioden 27 april - 3 maj
2015. 163 personer i åldrarna 19-86 år har rapporterats som hemlösa under
mätveckan.
De främsta orsakerna till hemlösheten är, liksom föregående år, att personen
av olika skäl inte godkänns som hyresgäst på den ordinarie
bostadsmarknaden, samt att det finns en missbruks- och
beroendeproblematik.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 29 juli 2015 rapport om
kartläggning av hemlösheten i Varberg 2015.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 september
2015 § 172.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Enhetschef Kristina Hedlund
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-09-24

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 158
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Dnr SN 2015/0195

Projekt Samordnad rehabilitering
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

genomföra projektet Samordnad rehabilitering under perioden 201510-01 – 2017-09-30
- finansiera projektet genom att belasta socialnämndens resultatreserv
med 1 200 000 kr under projektperioden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Sjukfrånvaron har ökat sedan 2013 såväl nationellt som för Varbergs
kommun och för socialförvaltningen. Socialförvaltningens systematiska
arbetsmiljöarbete har under de senaste åren visat att en av anledningarna till
den ökade sjukfrånvaron är ökad psykisk ohälsa vilket också följer den
nationella utvecklingen. Det är viktigt att bryta denna negativa trend genom
att ytterligare systematisera arbetet med tidiga och väl anpassade insatser för
rehabilitering.
Från hösten 2014 till våren 2015 har Varbergs Omsorg haft en
projektanställd rehabiliteringsansvarig medarbetare som arbetat med att
finna möjliga åtgärder för en långsiktig minskning av sjuktalen.
Projektanställningen ledde fram till tre modeller att gå vidare med i syfte att
sänka såväl korttids- som långtidssjukfrånvaro långsiktigt.
Modellerna utgår från dagens system men kräver ett annat arbetssätt från
chefer och stödresurser för att implementeras. Denna typ av stödresurs ryms
inte inom förvaltningens befintlig ram eller inom de insatser förvaltningen
använder från personalstrategiska avdelningen. Behov finns därför av att
utöka med en rehabiliteringskoordinator under projekttiden som stöd för
implementeringen.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 20 augusti 2015 projektet
Samordnad rehabilitering.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 september
2015 § 169.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Varbergs Omsorg
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-09-24

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 159
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Dnr SN 2015/0036

Månadsrapport augusti 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna månadsrapporten för augusti 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 skall kunna följa verksamhetens utveckling.
Därför tar socialförvaltningen varje månad även fram en månadsrapport till
socialnämnden.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 7 september 2015
månadsrapport för augusti 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 160
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Dnr SN 2015/0036

Delårsrapport augusti 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport för augusti 2015
och översända den till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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.
Tertial-, delår- och årsrapport har sin tyngdpunkt i uppföljning av
verksamheten och de mål som är beslutade både i kommunens budget och i
nämnden eget inriktningsdokument.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 7 september 2015 förslag
till delårsrapport för augusti 2015.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 september
2015 § 171.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 161

Hantering av statliga stimulansmedel inom äldreomsorgen Information
Ola Viestam, avdelningschef, och Lena Brosché, avdelningschef, informerar
om hur de statliga stimulansmedlen 2015 för bemanning inom
äldreomsorgen kommer att fördelas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/0151

Konflikt och försoning - arbetsmetod familjerätten
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens redovisning av Konflikt och försoning, en
arbetsmodell i vårdnadstvister, i tjänsteutlåtande daterat 14 augusti
2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Många barn i Varberg är berörda av och far illa av sina föräldrars konflikter.
Tingsrätten i Varberg har i samarbete med familjerättsgrupperna i Varberg,
Falkenberg och Kungsbacka tagit initiativ till att i vissa vårdnadsutredningar
börja arbeta enligt modellen Konflikt och försoning. Syftet är att uppnå en
samförståndslösning och undvika traditionell tingsrättsförhandling
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 14 augusti 2015 en
arbetsmodell i vårdnadstvister – Konflikt och försoning.
Tingsrätten i Varberg och socialförvaltningarnas familjerättsgrupper i
Varberg, Falkenberg och Kungsbacka kommer från och med hösten 2015 att
påbörja ett arbete enligt modellen Konflikt och försoning.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 september
2015 § 173.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Enhetschef Karin Fahlman
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
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Dnr SN 2015/0227

Ombyggnation av före detta Arakullens förskola i Bua till
boende för ensamkommande flyktingbarn
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

uppdra åt servicenämnden att anpassa före detta Arakullens förskola
i Bua till boende för ensamkommande flyktingbarn.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Bo Qvist (SD) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Det finns ett stort behov av boende för ensamkommande flyktingbarn och
förvaltning utreder olika förslag på lokaler som skulle kunna användas till
boende för denna målgrupp.
Barn- och utbildningsförvaltningen har sagt upp sitt hyresavtal på
Arakullens förskola i Bua. Socialförvaltningen har tillsammans med
serviceförvaltningen utrett om denna fastighet kan vara lämplig som boende
för ensamkommande flyktingbarn.
För att kunna få ett fungerande boende med sex platser krävs det viss
ombyggnation av fastigheten. Antalet rum och hygienrum behöver utökas
samt personalutrymmet behöver anpassas. Installation av nytt brandlarm är
nödvändigt utifrån myndighetskrav.
Yttrande
Förvaltningen bedömer att det kan bli ett väl fungerande boende med sex
platser för ensamkommande flyktingbarn i före detta Arakullens förskola i
Bua om fastigheten byggs om utifrån framtaget förslag. Finansiering ryms
inom den statliga ersättningen för ensamkommande flyktingbarn.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 14 september 2015 att
nämnden beslutar att uppdra åt servicenämnden att anpassa före detta
Arakullens förskola i Bua till boende för ensamkommande flyktingbarn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Serviceförvaltningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2015/0155

Yttrande över samrådshandling, fördjupad översiktsplan för
norra kustområdet
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 20 augusti 2015
som eget yttrande till kommunstyrelsen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har tagit fram en första remissutgåva av en ny
fördjupad översiktsplan för det norra kustområdet, Varbergs Kommun, och
skickat detta för samråd till socialnämnden.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 20 augusti 2015 förslag till
yttrande. Förvaltningen anser att planområdets orter bör utformas så att
människor oavsett ålder, kön eller fysisk möjlighet ska kunna vara fullt
delaktiga i samhällslivet. God belysning främjar tillgängligheten för
synskadade men är även viktigt för att förstärka känslan av trygghet.
Det är viktigt att bostadsbebyggelsen planeras med bostäder i olika storlekar
och upplåtelseformer, detta är en förutsättning för en blandad befolkning.
Hyresrätter bör prioriteras i områden som saknar denna form då alla inte har
möjlighet att köpa sin bostad. Korta avstånd mellan bostäder och service är
viktigt för att öka tillgängligheten.
Bostäder, områden, lek- och mötesplatser bör utformas så att de är
tillgängliga för personer med olika funktionshinder. Det går därmed att
minimera kommunens kostnader för framtida bostadsanpassningar.
I de utpekade serviceorterna bör det planeras för bostäder och mötesplatser
för den äldre befolkningen. I Bua finns det behov av trygghetsbostäder
redan i dagsläget och på sikt även i Väröbacka. Det är viktigt att det avsättas
mark i Väröbacka för ett särskilt boende för äldre samt boende för personer
med funktionsnedsättningar.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 september
2015 § 174.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 165
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Dnr SN 2015/0082

Yttrande – Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till yttrande daterat 26 augusti 2015
som sitt eget och överlämna det till kommunens revisorer.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning
av egenregins hemtjänst i Varbergs kommun.
Granskningen har innefattat socialnämndens styrning, ledning och
uppföljning av hemtjänsten med fokus på brukarperspektiv, planering av
verksamheten, schemaläggning samt resursfördelning.
Resultaten i rapporten är generellt sett bra. KPMG har dock gett några
rekommendationer, bland annat gällande uppföljning av effektiviteten i
hemtjänsten, mer analyser av utfall från enkätundersökningen samt tydligare
analyser av övertiden inom de olika enheterna.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 26 augusti 2015 förslag till
yttrande över revisionsrapport Granskning av hemtjänsten
Förvaltningen gör bedömningen att ett specifikt mått och angivelse av
kundtid inte bör införas för tillfället. Kundtid är ett komplicerat mått och det
är flera viktiga aspekter att ta hänsyn till. Förvaltningen instämmer med den
åsikt som förs fram i rapporten om att mer analyser kan göras av
kundenkäterna, och då särskilt att analyser görs gemensamt med
uppdragsavdelnings undersökningar och Varbergs Omsorgs enkäter.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 september
2015 § 175.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunens revisorer
Enhetschef uppdragsavselningen – äldre
Kvalitetschef Varbergs Omsorg
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 166
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Dnr SN 2015/0134

Yttrande - över motion från Erik Hellsborn (SD) om att ta
fram en policy att inga nyanlända invandrare ska ges förtur
till bostad framför andra sökande
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till yttrande, daterat 20 augusti
2015, som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Bo Qvist (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Qvist (SD) föreslår att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta
− att bifalla motionens intention att stoppa diskrimineringen i
bostadskön.
− att omedelbart säga upp nuvarande överenskommelse mellan Staten,
genom Länsstyrelsen i Hallands län, och Varbergs kommun om
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.
− att omedelbart säga upp nuvarande överenskommelse mellan Staten,
genom Länsstyrelsen i Hallands län, och Varbergs kommun om
mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
− att Varbergs kommun ska vägra ta emot de ensamkommande
flyktingbarn som Migrationsverket anvisar kommunen.
Turid Ravlo-Svensson (S), ViviAnne Johansson (C) och Johan Rosander
(MP) yrkar på bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag att
godkänna förvaltningens förslag till yttrande, daterat 20 augusti 2015, som
sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar
socialnämnden beslutar enligt arbets- och planeringsutskottets förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

att

Erik Hellsborn (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
gällande om att ta fram en policy att inga nyanlända invandrare ska ges
förtur till bostad framför andra sökande. I motionen uppmanas Varbergs
kommun att inte teckna några avtal med Migrationsverket om mottagande
av nyanlända, alternativt att de personer som omfattas själva får ordna med
en bostad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-09-24

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 166 forts.
Förslaget i motionen är att kommunfullmäktige ska ta ett policybeslut om att
inga nyanlända invandrare ska ges förtur till bostad framför andra sökande.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 20 augusti 2015 förslag till
yttrande över motion från Erik Hellsborn (SD).
Sedan 2012 finns en överenskommelse mellan socialförvaltningen och
Varbergs Bostads AB om att 10 % av lägenhetsomsättningen ska avsättas
för sociala ändamål. Dessa lägenheter ska täcka hela socialförvaltningens
behov av lägenheter. Lägenheterna förmedlas till socialförvaltningen och
inte till den enskilde.
Socialförvaltningen gör bedömningen att förslagen i motionen baserar sig på
felaktiga grunder och det därmed inte går att fatta ett sådant policybeslut.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 september
2015 § 176.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

YTTRANDE FRÅN SVERIGEDEMOKRATERNA
Socialnämnden 150924, §13 Yttrande över motion från Erik
Hellsborn (SD) om att ta fram en policy att inga nyanlända
invandrare ska ges förtur till bostad framför andra sökande
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. menar att
ålderstester är det enda moraliskt rätta sett ur barnens perspektiv.
Vi kan inte bara stå och se på, vi måste sända en tydlig signal till regeringen att Varbergs
kommun inte accepterar detta. I Östra Göinge har kommunstyrelsens ordförande, Patric
Åberg (M), redan blåst i visselpipan och gått till domstol för rätten att säga Nej till att ta
emot ensamkommande barn. Varbergs kommun bör göra det samma. Det är dags att
släppa den gamla misslyckade invandringspolitiken och gå vidare.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
− att bifalla motionens intention att stoppa diskrimineringen i bostadskön.
− att omedelbart säga upp nuvarande överenskommelse mellan Staten, genom
Länsstyrelsen i Hallands län, och Varbergs kommun om mottagande och bosättning
av nyanlända invandrare.
− att omedelbart säga upp nuvarande överenskommelse mellan Staten, genom
Länsstyrelsen i Hallands län, och Varbergs kommun om mottagande av
ensamkommande flyktingbarn.
− att Varbergs kommun ska vägra ta emot de ensamkommande flyktingbarn som
Migrationsverket anvisar kommunen.
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Sn § 167

Framtida boendeformer - Information
Cecilia Linjer, utvecklingsstrateg, informerar om förvaltningens utredning
Framtida boendeformer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-09-24

17

Sn § 168

Nationella och kommunala arbetet utifrån den höjda
beredskapen att ta emot flyktingar - Information
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om det nationella och
regionala arbetet samt kommunala insatser utifrån den höjda beredskapen att ta
emot flyktingar.
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Sn § 169

LSS - lagstiftning - Information
Karin Kärrengård, utvecklingsledare, informerar om lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS och arbetet med insatsen bostad
med särskild service i Varberg.
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Sn § 170

Meddelande
Dnr SN 2015/0120
Inspektionen för vård och omsorg – Beslut gällande tillsyn vid Fenix
Hantverksgränd
Dnr SN 2015/0120
Inspektionen för vård och omsorg – Beslut gällande tillsyn vid Fenix
Rönnbergsgatan
Dnr SN 2015/0127
Länsstyrelsen Hallands län – Beslut om ersättning till insatser som syftar till
att underlätta bosättning och öka kommunernas beredskap och
mottagningskapacitet
Dnr SN 2015/0202
Varbergs Demensförening – önskemål om att inrätta ett demensteam
Svar till Varbergs Demensförening om att inrätta ett demensteam
Dnr SN 2015/0207
FUB i Varberg – servicebostad enligt LSS
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Sn § 171

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut under
september månad 2015 redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 7 och 14
september 2015
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 20 augusti, 1 september,
3 september, 17 september 2015
Individärenden (tillgängligt hos nämndsekreterare).
Övriga ärenden (manuell lista)
Datum
Typ av beslut

Dnr SN 2015/0016

2015-08-25

Uppsägning av avtal - SamtalsForum i Varberg AB

2015-08-27

Avtalsändring för kundval inom hemtjänsten Hemjänst & Service i Halland AB
Nytt avtal för kundval inom familjerådgivning Familjefokus i Väst AB
Avtalsändring för kundval inom hemtjänsten Adium omsorg AB
Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten - Getteröns
hemtjänst EF
Avtalsändring för kundval för sysselsättning för
personer med psykiska funktionsnedsättningar Växtkraft i Varberg
Direktupphandling - utbildning avseende
bedömningsinstrument Ester samt utbildning i risk
och skydd för handläggare Uppdragsavdelningen Vetevi AB

2015-08-27
2015-09-07
2015-09-03
2015-09-08

2015-08-10

2015-08-05

Direktupphandling - handledning inom
nätverksarbete Varbergs Omsorg –
Nätverkskompetens

Dnr/motsvarande
SN 2013/0124
SN 2014/0216
SN 2015/0174
SN 2015/0093
SN 2015/0176
SN 2013/0227

Pärm hos
upphandlingsstrateg
Pärm hos
upphandlingsstrateg

2015-09-03

Direktupphandling - handledning inom
Familjerådgivningen inom Varbergs Omsorg Paranalys och vetande, L L i Västra Frölunda

Pärm hos
upphandlingsstrateg

2015-09-14

Nytt avtal för kundval inom familjerådgivning - C V SN 2015/0203
Psykoterapi
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Sn § 172

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

de fyra senaste besluten, före 2015-08-20, om kontaktperson enligt
socialtjänstlagen.
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