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Sn § 174

Fastställande av föredragningslista
Ett nytt ärende, Ändrad delegering, anmäls som nummer 20 på
föredragningslistan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 175

Hantering av handlingar
Lisbeth Klingvall, administrativ handläggare, och Ann Louise Brolin,
kvalitetscontroller, informerar om förvaltningens hantering av handlingar.
_____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0238

Upphandling av produktion och leverans av kyld mat till eget
boende
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- anta anbud från:
• Varbergs Grill och Catering AB, 556975-9318
• Charlotta AB, 556165-0689
• Peter Jensens Restaurang AB, 556731-7655
- paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Upphandlingen avser produktion och leverans av kyld mat till kunder med
bistånd, cirka 200, i eget boende inom Varbergs kommun. Upphandlingens
totala värde beräknas till 15 000 000 kr för en fyra års period. Målet med
upphandlingen är att kunna erbjuda kunderna ett varierat utbud där de själva
har möjlighet att välja leverantör utifrån en kundvalsmodell.
Yttrande
Tre anbud har inkommit och samtliga uppfyller skakraven och bedöms klara
behovet. Samtliga anbudsgivare är lokala företagare.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 24 september 2015 att
nämnden beslutar att anta anbuden från Varbergs Grill och Catering AB,
Charlotta AB och Peter Jensens Restaurang AB.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2015
§ 193.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-10-22

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 177

6

Dnr SN 2015/0036

Månadsrapport september 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna månadsrapporten för september 2015

-

tabell 1.6, i månadsrapport september 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.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 12 oktober 2015
månadsrapport för september 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/0033

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för aktiviteten
studie- och yrkesvägledning inom jobbgarantin för
ungdomar 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om platser för
aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom jobbgaranti för
ungdomar för perioden 2016-01-01 - 2016-12-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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
(2007:813) om jobbgaranti för ungdomar (UGA).
Kommunen har ett etablerat samarbete sedan 2007 med Arbetsförmedlingen
gällande verksamhet inom ramen för jobbgarantin för ungdomar. Det
handlar om riktade insatser till unga personer under 25 år som varit
arbetslösa och anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under
en period om 90 dagar. Det finns tidigare avtal mellan kommunen och
Arbetsförmedlingen. Förslaget omfattar högst 50 deltagare och här förbinder
sig Arbetsförmedlingen att ersätta kommunen med 150 kr i
merkostnadsersättning per anvisningsdag och person. Tidigare erfarenheter
visar att samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerat väl.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 31 juli 2015
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen
platser för aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom jobbgarantin
ungdomar för år 2016. Förslag till avtal redovisas i bilaga
tjänsteutlåtandet.

att
om
för
till

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2015
§ 179.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Arbetsförmedlingen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2014/0171

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning
inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om platser för
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas för
perioden 2016-01-01 - 2016-12-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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. Tidigare erfarenheter
visar att samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerat väl.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 31 juli 2015 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om
platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas för
år 2016. Förslag till avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtandet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2015
§ 180.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Arbetsförmedlingen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-10-22

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 180

9

Dnr SN 2015/0144

Avtal
med
Arbetsförmedlingen
funktionsutredningar 2016

om

platser

för

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om platser för
funktionsutredningar för perioden 2016-01-01 - 2016-12-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Det finns tidigare
avtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen och samarbetet har
fungerat väl.
Förslaget omfattar de deltagare som Arbetsförmedlingen anvisat. Här
förbinder sig Arbetsförmedlingen att ersätta kommunen med månadsbelopp
om 5000 kr i merkostnadsersättning per genomförd bedömning.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 29 juli 2015 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om
platser för funktionsutredningar för år 2016. Förslag till avtal redovisas i
bilaga till tjänsteutlåtandet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2015
§ 181.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Arbetsförmedlingen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-10-22

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 181

10

Dnr SN 2015/0145

Ansökan till Samordningsförbundet i Halland avseende
medel för Individsamverkansteam 2016 – 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna ansökan till Samordningsförbundet i Halland avseende
medel till Individsamverkansteamet i Varberg 2016 – 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Individsamverkansteamet i Varberg är ett samverkansprojekt mellan
arbetsförmedling, försäkringskassa, Region Halland och kommunen.
Individsamverkansteamet i Varberg har varit verksamt sedan mars 2014 och
har under 2014 och 2015 fullt ut finansierats av Samordningsförbundet.
Styrelsen för Samordningsförbundet har beslutat att parterna från och med
2016 ska medfinansiera delar av projektet.
Individsamverkansteamet i Varberg arbetar med individer mellan 16 – 64 år
som är, eller riskerar att bli, långvarigt beroende av välfärdsstöd och som
behöver mer än den enskilda myndighetens stöd/kompetens på grund av
sociala, psykiska och/eller fysiska problem och där ett samarbete mellan
flera myndigheter krävs för att nå målet arbete, utbildning eller annan
försörjning. Med Individsamverkansteamet, där samtliga myndigheters
kompetens finns samlad, kan man fånga upp de individer som annars
riskerar att falla mellan stolarna samt förkorta tiden i processen där
individen ska finna sin väg till självförsörjning.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 5 oktober 2015 att nämnden
i samverkan med de övriga huvudmännen, arbetsförmedling,
försäkringskassa och Region Halland, ansöker om medel från
Samordningsförbundet
i
Halland
för
en
fortsättning
av
Individsamverkansteamet i Varberg för 2016 – 2017.
Förvaltningen bedömer att Individsamverkansteamet, med sin samlade
kompetens och nära samverkan kring individen, är ett viktigt komplement
till övrig verksamhet inom förvaltningen. Förvaltningen anser därför att
Individsamverkansteamet ska fortsätta sin verksamhet 2016 – 2017.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2015
§ 196.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0168

Projektansökan Spirande kvinnor
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

avslå SpiraHusets ansökan om 80 000 kr till projektet Spirande
kvinnor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Till socialnämnden har inkommit ansökan om 102 000 kr för start och
genomförande av projektet Spirande kvinnor. Syftet med projektet är att ge
utlandsfödda kvinnor en möjlighet att bryta sin isolering, öka delaktigheten
och förståelse för det svenska samhället. Verksamheten ska drivas inom
ramen för det sociala företaget SpiraHuset.
Tio kvinnor ska erbjudas att delta i projektet. De har tidigare genomgått
SFI-undervisning. Den inlämnade projektansökan kan vara en väg ut ur
kvinnornas isolering och ge dem mod att ta sig ut och hitta nya vägar att
integreras i det svenska samhället.
Yttrande
Arbets- och planeringsutskottet beslutade den 10 augusti 2015 § 144 att
återremittera projektansökan Spirande kvinnor för ytterligare handläggning.
Föreningen har fått möjlighet att kommentera socialförvaltningens
beräkning och nedjustering till 35 920 kr av den inkomna ansökan på
102 000 kr. SpiraHuset har kommenterat och lämnat respons på
socialförvaltningens bedömningar och reviderat budgeten för projektet till
80 000 kr. SpiraHuset drar slutsatsen att projektet inte kan genomföras med
angivna aktiviteter om budgeten understiger 80 000 kr, ansökan måste då
skrivas om.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 5 oktober 2015 att avslå
Spirahusets ansökan om 80 000 kr till projektet Spirande kvinnor, då det av
ansökan framgår att projektet inte är genomförbart med en budget som
understiger 80 000 kr.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2015
§ 197.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0199

Ansökan om driftsbidrag för trygghetsboende - Varbergs
Bostads AB
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

bevilja Varbergs Bostads AB driftsbidrag för trygghetsboende enligt
socialnämndens riktlinjer daterade 21 mars 2014 under förutsättning
att villkoren är uppfyllda

-

bidraget betalas ut när trygghetsboendet är färdigställt.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs Bostads AB ska bygga en fastighet på Håstens Torg med 43
lägenheter i fem plan. 25 av dessa lägenheter ska Varbergs Bostads AB hyra
ut som trygghetsbostäder. Fastigheten byggs i fem plan med hiss och varje
lägenhet nås via en loftgång. På varje våning finns en gemensam uteplats.
En gemensamhetslokal som tillhör trygghetsboende är placerad i markplan.
Det finns även en tillgänglig utemiljö med sittplatser på gården.
Planeringen är att byggnaden ska stå klar hösten 2016.
Varbergs Bostad kommer att anställa bovärd.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 5 oktober 2015 att Varbergs
Bostads AB har rätt till driftsbidrag under förutsättning att kriterierna för
driftsbidrag uppfylls. Bidraget betalas först när trygghetsboendet är
färdigställt.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2015
§ 198.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0119

Avtal enligt LOV - kundval Walis Hemtjänst Städ och Måleri
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- avslå ansökan från Walis Hemtjänst, Städ och Måleri om att utföra
hemtjänst enligt lagen om valfrihetsystem (LOV) då företaget inte
uppfyller kravet i förfrågningsunderlaget 3.2.1 angående teknisk
förmåga och kapacitet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Walis Hemtjänst Städ och Måleri har lämnat in ansökan om att utföra
hemtjänst enligt lagen om valfrihetsystem. Enligt förfrågningsunderlagt ska
anbudsgivaren bland annat ha teknisk förmåga och kapacitet för att åta sig
uppdraget (3.2.1). Med teknisk förmåga och kapacitet menas att
uppdragsansvarig ska ha minst två års vidimerad adekvat kunskaps- och
erfarenhetsbakgrund för arbetsuppgifterna inom verksamhetsområdet.
Anbudsgivarens verksamhetschef eller motsvarande skall ha:
• minst två års eftergymnasial examen
• två års erfarenhet av arbetsledning med ansvar för personal och drift
alternativt kunna styrka att verksamhetschefen har en mentor knuten
till sig under de första två åren.
Den som utövar den dagliga ledningen av verksamheten ska ha minst:
• två års praktisk erfarenhet av arbete på heltid under de senaste tio
åren inom omsorg för äldre och/eller personer med
funktionsnedsättningar.
Yttrande

Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 1 oktober 2015 att nämnden
beslutar att avslå ansökan från Walis hemtjänst, Städ och Måleri då
kompetenskraven i förfrågningsunderlaget 3.2.1 inte uppfylls.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2015
§ 199.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Walis Hemtjänst Städ och Måleri
Handläggaren

Hur man överklagar – se bilaga
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Dnr SN 2015/0220

Uppdrag - utreda
verksamhet enligt LSS

konkurrensutsättning

av

daglig

Beslut
Socialnämnden beslutar att
- förvaltningen får i uppdrag att utreda om det är lämpligt/önskvärt att
konkurrensutsätta daglig verksamhet LSS, enligt lagen om valfrihetssystem,
LOV, eller lagen om offentlig upphandling, LOU.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Under augusti 2015 har frågan aktualiserats om att utreda förutsättningarna
om det är möjligt/önskvärt att konkurrensutsätta verksamheter inom daglig
verksamhet enligt LSS genom lagen om valfrihetssystem, LOV eller lagen
om offentlig upphandling, LOU.
Yttrande
För att se helheten i daglig verksamhet enligt LSS, bör en utredning tillsättas
för att utreda om det bedöms vara lämpligt och om det finns kundnytta med
en konkurrensutsättning av hela daglig verksamhet.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 5 oktober 2015 att nämnden
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om det är lämpligt/önskvärt
att konkurrensutsätta daglig verksamhet LSS enligt LOV eller LOU.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2015
§ 200.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0152

Godkännande av Netpublicator Docs
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna användningen av Netpublicator Docs för säker digital
hantering av dokument i läsplattor.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 20 december 2011 § 250 att alla nämnder
och kommunfullmäktige i Varbergs kommun ska gå över till att använda
läsplattor i sammanträdesadministrationen.
Socialförvaltningen har genomfört en förstudie för att undersöka om
lösningen för säker digital hantering av känsliga handlingar, framtagen av
kommunstyrelsens förvaltning, även kan användas av socialnämnden,
arbetsutskottet och sociala utskottet. Lösningen har jämförts med den
lösning som finns i Halmstads kommun och som är godkänd av
Datainspektionen. Bedömningen är att kommunstyrelsen lösning har högre
nivå av säkerhet än den som används i Halmstads kommun.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 2 september 2015 att
nämnden beslutar att godkänna användningen av Netpublicator Docs för
säker digital hantering av dokument i läsplattor.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2015
§ 188.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggare
Administrativ handläggare Förvaltningslednings Stab
Administrativ handläggare Uppdragsavdelningens Stab
Avdelningschef Förvaltningslednings Stab

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-10-22

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 187
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Dnr SN 2015/0152

Personuppgiftsbiträdesavtal med Netpublicator Apps AB
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- teckna personuppgiftsbiträdesavtal för Netpublicator.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har tecknat ett avtal med Netpublicator Apps AB.
Avtalet gäller programmet Netpublicator som används för möteshandlingar.
Netpublicator är en så kallad molntjänst. Molntjänst innebär att exempelvis
processorkraft, lagring och funktioner tillhandahålls av leverantör som
tjänster över internet.
Den som använder en molntjänst för personuppgiftsbehandling är, enligt
Personuppgiftslagen, personuppgiftsansvarig för behandlingen även om den
utförs av molntjänstleverantören eller dess underleverantörer. Leverantören
och alla underleverantörer som anlitas för behandlingen är den
personuppgiftsansvariges
personuppgiftsbiträden.
Det
är
den
personuppgiftsansvarige som ansvarar för att personuppgiftslagen och andra
lagar följs.
Yttrande
Förvaltningen förslår i tjänsteutlåtande daterat 2 september 2015 att
nämnden beslutar att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för Netpublicator.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2015
§ 189.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggare
Administrativ handläggare Förvaltningslednings Stab
Administrativ handläggare Uppdragsavdelningens Stab
Avdelningschef Förvaltningslednings Stab

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-10-22

17

Sn § 188

Regionala mål- och handlingsplaner - Information
Cecilia Linjer, utvecklingsstrateg, och Marinette Edlund, utvecklingsstrateg,
informerar om arbetet med regionala mål- och handlingsplaner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-10-22

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 189

18

Dnr SN 2015/0242

Sammanträdestider socialnämnden år 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

under 2016 sammanträda klockan 13:30 den 28 januari, 25 februari,
21 april, 26 maj, 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 24 november
och 15 december samt kl 08:30 den 24 mars och 23 juni.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden och arbets- och planeringsutskottet har att besluta om
sammanträdestider för 2016. Kommunledningskontoret har rekommenderat
nämnderna att anpassa sina mötestider till kommunstyrelsen för att
underlätta ärendeflödet.
Socialnämndens sociala utskott beslutar om sina sammanträdestider.
Yttrande
Förvaltningens bedömning är att det är av stor betydelse att ärendeflödet
mellan socialnämnden och kommunstyrelsen är smidigt. Framförallt när det
gäller de uppföljningsrapporter som nämnden ska lämna till
kommunstyrelsen som ofta är tidskritiska. Förvaltningen har därför planerat
in socialnämndens sammanträden för 2016 utifrån kommunstyrelsens
planering så att socialnämnden sammanträder torsdagar veckan före
kommunstyrelsen. Undantag görs i januari då socialnämnden sammanträder
veckan efter kommunstyrelsen.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 5 oktober 2015 förslag på
sammanträdestider för 2016.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2015
§ 201.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-10-22

19

Sn § 190

Nationella och kommunala arbetet utifrån den höjda
beredskapen att ta emot flyktingar
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om det nationella och
kommunala arbetet utifrån den höjda beredskapen att ta emot flyktingar.
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om kommunens ledningsstruktur
för hantering av flyktingsituationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-10-22

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 191

20

Dnr SN 2014/0146

Ändrad delegering
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

beslut om köp av enstaka platser till ensamkommande barn delegeras
till enhetschef för enheten Barn och familj

- paragrafen justeras omedelbart.
_____________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunen ansvarar för placering av de ensamkommande flyktingbarn som
anvisas till kommunen, i familjehem eller i Hem för vård och boende
(HVB). Köp av vårdplatser när kommunens egna platser inte räcker, är i
socialnämndens delegeringsförteckning delegerat till sociala utskottet (3.4
Inköp/upphandling av vårdplatser/ vårdresurser när egna platser inte finns).
Antalet ensamkommande barn som anvisas till kommunen är fortsatt högt
och de HVB kommunen driver är fullbelagda, vilket innebär att
socialförvaltningen måste köpa platser på annan ort. Det är korta ledtider i
arbetet och för att möta detta, föreslår förvaltningen att beslut om
inköp/upphandling av enstaka platser till ensamkommande barn, delegeras
till enhetschef på enheten Barn och familj.
_____________________________________________
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef Barn och familj

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-10-22

21

Sn § 192

Meddelande
Dnr SN 2015/0120
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-09-29 – Tillsyn av HVB
vid Fenix Rönnbergsgatan
Dnr SN 2013/0072
Patientnämnden i Halland – Delårsrapport 2015
Dnr SN 2014/0254
Kommunfullmäktige 2015-09-15 § 135 – Kommungemensam kundservice –
inriktningsbeslut
Dnr SN 2015/0197
Kommunfullmäktige 2015-09-15 § 136 – Överenskommelse om anordnande
av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare
Dnr SN 2015/0072
Kommunfullmäktige 2015-09-15 § 139 – Svar på motion om att införa
halkskydd/broddar till äldre
Protokoll kommunala handikapprådet 2015-09-15
Protokoll kommunala pensionärsrådet 2015-09-16
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-10-22
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Sn § 193

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut under
september månad 2015 redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 5 och 12
oktober 2015
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 1 och 15 oktober 2015
Individärenden (tillgängligt hos nämndsekreterare).
Övriga ärenden (manuell lista)
Datum
Typ av beslut
2015-09-14

2015-10-05
2015-10-19
2015-10-19

Dnr SN 2015/0016
Dnr/motsvarande
Nytt avtal för kundval inom
SN 2015/0203
familjerådgivning 20150921-20160229,
C V Psykoterapi
Tilläggsavtal – Getteröns Hemtjänst EF,
SN 2015/0176
minskning av geografiskt område
Tilläggsavtal – Cityomsorgen Ek för,
SN 2015/0081
sänkning av kapacitetstak
Tilläggsavtal – Hemtjänst och service i
SN 2014/0216
Halland AB, borttagande av kapacitetstak

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 194

Sammanträdesprotokoll
2015-10-22

23

Dnr SN 2015/

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Erland Linjer (M), Turid Ravlo-Svensson (S) och Björn Jonasson (KD)
anmäler att de har granskat de fyra senaste besluten, före 2015-08-20, om
kontaktperson enligt socialtjänstlagen.
Granskarna har funnit tre av besluten utan anmärkning. I ett av ärendena
saknades utredning i underlaget. Det har åtgärdats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-10-22

24

Sn § 195

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

fyra ej verkställda beslut, beslutade före 2015-08-01, om särskilt
boende enligt socialtjänstlagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag: Enhetschef Uppdragsavdelningen
Kansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-10-22

25

Sn § 196

Övriga ärende
•

Anders Friebe (S) ställer fråga om arbetsmiljö för personlig assistans
gällande arbetstider, den fysiska miljön samt hot och våld. Håkan
Strömberg, förvaltningschef, svarar att Varbergs Omsorg kommer att
informera om arbetet utifrån kommunens ansvar.

•

Ingmarie Carlsson (V) ställer fråga om socialnämndens studiebesök i
förvaltningens verksamheter. Lena Brosché, avdelningschef, svarar
att förvaltningen tar med frågan om en förlängning av den tid som
besöken kan genomföras.

•

Olof Andersson (S) informerar från möte med föräldrar till
dövblindfödda ungdomar samt deltagare från skolan. Håkan
Strömberg, förvaltningschef, informerar om socialförvaltningens
arbete med barnen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

