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Sn § 203

Fastställande av föredragningslista
Ärende 4, Ägarsamråd, utgår.
__________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 204

Kostnad per brukare, KPB, Redovisning av resultat 2014
Andreas Johansson, Ensolution, informerar om Kostnad per brukares
resultat 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-11-19

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 205

5

Dnr SN 2014/0172

Avtal med Klara i Varberg
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal med Klara i Varberg för perioden 201601-01 – 2016-06-30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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.
Förvaltningen bedömer att det är bra för kunderna att kunna erbjuda flera
aktörer som utför arbetsmarknadsinsatser utöver kommunens egen regi,
Arbetscentrum.
Yttrande
Det tidigare samarbetet med Klara i Varberg har fungerat väl varför
förvaltningen bedömer att nytt avtal för 2016-01-01 – 2016-06-30 bör
tecknas med Klara i Varberg. Anledningen till att avtalet endast är på ett
halvår beror på att förvaltningen arbetar med att ta fram en
ersättningsmodell för pris per arbetsmarknadsinsats. Detta bedöms vara klart
våren 2016. Då ska även nytt avtal med Klara i Varberg tas fram där de
erhåller ersättning per insats de utför.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 22 oktober 2015 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal med Klara i Varberg för
perioden 2016-01-01 – 2016-06-30. Förslag till avtal redovisas i bilaga till
tjänsteutlåtandet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2015
§ 213.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Klara i Varberg
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 206
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Dnr SN 2015/0263

Överenskommelse med barn- och utbildningsnämnden särskilda stödinsatser i barnomsorg och skola för placerade
barn
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till överenskommelse med barn- och
utbildningsnämnden gällande särskilda stödinsatser i barnomsorg
och skola för placerade barn enligt socialtjänstlagen, lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade

-

godkänna samverkansavtal mellan Statens institutionsstyrelse SiS
och Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
För att tydliggöra ansvarsfördelning och samverkan mellan barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden gällande skolgång för placerade
barn och unga har gemensam överenskommelse tagits fram.
Överenskommelsen tar tagits fram av en arbetsgrupp bestående av
representanter
från
barnoch
utbildningsförvaltningen
och
socialförvaltningen utifrån att behovet uppmärksammats inom respektive
förvaltning.
Överenskommelsen anger huvudprinciper och riktlinjer för samverkan
mellan nämnderna gällande skolgång för placerade barn och unga. Målet
med samverkan är att de barn och unga som är placerade ska få en
sammanhållen skolgång och nå målen för sin skolgång. Vidare anger
överenskommelsen vilka insatser som kan bli aktuella samt tydliggör
kostnadsansvaret för de olika insatserna.
För placeringar i familjehem finns rutiner i dokumentet. Rutiner för
placeringar i särskilda ungdomshem (SIS) finns särskilt avtal för samverkan,
mellan Statens institutionsstyrelse, SiS, och Varbergs kommun. Rutinerna i
SIS-avtalet föreslås även gälla handläggning av ärenden med placering i
hem för vård och boende (HVB-hem).

Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 21 oktober 2015 förslag
till överenskommelse med barn- och utbildningsnämnden gällande särskilda
stödinsatser i barnomsorg och skola för placerade barn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 206 forts.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2015
§ 214.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden
Maria Sjödahl, avdelningschef uppdragsavdelningen
Anneli Westling, enhetschef uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 207
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Dnr SN 2015/0046

Föreningsbidrag 2015 - Länk 80
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

avslå Länk - 80:s ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret
2015/2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Vivianne Johansson (C) och Anna-Karin Gustavsson (C) yrkar återremiss av
ärendet.
Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
beslutar enligt arbets- och planeringsutskottets förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länk-80 beviljades föreningsbidrag 2014. I den överenskommelse som
upprättats mellan socialnämnden och Länk-80 kunde förvaltningen i
samband med uppföljning av verksamheten konstatera att målen var dåligt
uppfyllda.
I Länk-80:s ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2015/2016
framfördes att om föreningen inte ges möjlighet att anställa fler personal
kommer boendet att läggas ner och att länkföreningen kan upplösas. Frågan
om upplösning har behandlats på Länk-80:s årsmöte 1 mars 2015 och den
7 april 2015. Länk-80 beslutade att fortsätta sin verksamhet, men att boendet
lades ner. Socialnämnden beslutade den 23 april 2015 § 83 att avslå ansökan
från Länk-80
Föreningen har inkommit med ny ansökan för perioden 2015-08-01 – 201605-31, då verksamheten delvis ombildats. Länk-80:s boende lades ner och
föreningen flyttade till lokal i Folkets Hus där man har öppet dagligen för
sina medlemmar. Föreningen ansöker om bidrag för drift och en
heltidsanställd personal.
Yttrande
Föreningsbidrag är ett frivilligt åtagande för socialnämnden och ska vara en
komplettering till nämndens åtaganden. Länk -80 uppger i sin ansökan att
föreningens uppgift är att stödja personer med drogproblematik.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 20 oktober 2015 att
socialnämnden avslår Länk -80 ansökan om föreningsbidrag till sin
verksamhet. De uppgifter föreningen redovisar i sin ansökan är otydliga
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 207 forts.
gällande verksamheten, samt de arbetsuppgifter som redovisas för
föreståndaren kan inte motivera en heltidsanställning. Vid begärd
komplettering av ansökan har Länk-80 valt att inte lämna de begärda
kompletterade uppgifterna till förvaltningen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2015
§ 215.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Länk -80
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Avdelningschef ekonomiavdelningen
Ekonom föreningsbidrag
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
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Dnr SN 2015/0274

Lokalförsörjningsplan socialförvaltningen 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna socialnämndens lokalförsörjningsplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram en lokalförsörjningsplan som dels
beskriver olika typer av boende och lokaler som socialnämnden hyr för sin
verksamhet och dels beskriver framtida lokalbehov som nämnden måste ta
ställning till.
Planen ska ses som ett planeringsverktyg för förvaltningen och årligen
justeras utifrån förändrat behov. Socialnämndens lokalförsörjningsplan
ingår som en del i Varbergs Kommuns lokalförsörjningsplan.
Yttrande
Förvaltningen kommer att använda socialnämndens lokalförsörjningsplan
som ett planeringsverktyg i det årliga budgetarbetet och i enlighet med
Varbergs kommuns investeringsprocess.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 9 november 2015 förslag
till lokalförsörjningsplan.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2015
§ 211.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 209
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Dnr SN 2015/0255

Utredning av Trygghetsboenden i Varbergs kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

ge förvaltningsledningsstaben i uppdrag att ta fram
kvalitetsdeklarationer för Trygghetsboenden samt att förtydliga
Riktlinjer för driftsbidrag för trygghetsboende, utifrån dessa.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Persson (FP) yrkar på tilläggsförslag:
Att socialförvaltningen vidare utreder annan typ av boende för äldre enligt
intentionen i det uppdrag fullmäktige givet socialförvaltningen.
Idag är det kötid och inte individens behov som styr om man får ett
trygghetsboende varför behovet av ytterligare boendeform bör utredas.
Beslutsordning
Ordförande ställer fråga om tilläggsförslag och finner att det inte bifalls.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett förvaltningen i uppdrag att utreda behov av en
boendeform mellan trygghetsboende och särskilt boende, så kallade
”Trygghetsboende plus”.
Utredningen av Trygghetsboenden visar att bovärdskapet är en central del
för upplevelse av trygghet och delaktighet. Hur bovärdskapet utövas skiljer
sig mycket mellan olika trygghetsboenden. Bovärdens uppdrag är oklart,
och behöver förtydligas. Genom att utveckla och förtydliga bovärdskapet
bedömer förvaltningen att de boende ska kunna känna sig trygga och
delaktiga, och att det därmed inte behöver införas en ytterligare form av
boende.
Yttrande
Resultatet visar att uppdraget för bovärdarna behöver
Bovärdarna behöver finnas fysiskt tillgängliga på
återkommande, och för de boende kända, tider. I bovärdens
ingå att stötta och samordna kring sociala aktiviteter, samt vid
mindre åtgärder i de boendes hem.

förtydligas.
regelbundet
uppdrag ska
behov utföra

Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 19 oktober 2015 att
nämnden ger förvaltningsledningsstaben i uppdrag att ta fram
kvalitetsdeklarationer för Trygghetsboenden samt att förtydliga Riktlinjer
för driftsbidrag för trygghetsboende utifrån dessa.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 209 forts.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2015
§ 216.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef förvaltningsledningsstaben
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-11-19

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 210
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Dnr SN 2015/0036

Månadsrapport/månadsuppföljning oktober 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
− godkänna förvaltningens förslag till månadsuppföljning för oktober
2015 och översända den till kommunstyrelsen
− godkänna månadsrapporten för oktober 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 6 november 2015
månadsrapport/månadsuppföljning för oktober 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 211
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Dnr SN 2015/0208

Yttrande - Policy för sponsring i Varbergs kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens förslag till yttrande, daterat 15 oktober
2015 som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har fått en begäran av kommunstyrelsen om yttrande
gällande förslag till att anta en policy för sponsring i Varbergs kommun.
Under 2013 har ett tidigare förslag till policy för representation och
sponsring varit ute på remiss hos nämnderna. Socialnämnden hade då inget
att kommentera gällande policyn utan ansåg att förslaget kunde godkännas.
Nu har ett nytt förslag om policy för sponsring tagits fram.
Syftet med policyn är att skapa en enhetlig syn på hur sponsring ska
hanteras och vilken typ av sponsring som kommunen godkänner. I policyn
ges en definiton för vad som inbegrips i begreppet sponsring och vad som
avses med sponsring i policyn. I policyn har man definierat sponsor som en
juridisk person eller privatperson som ekonomiskt stöder eller
tillhandahåller tjänst för en annan verksamhet i utbyte mot annan tjänst.
Sponsring ska inte likställas med bidrag, donationer eller välgörenhet och
hantering av sådana ärenden omfattas inte av denna policy.
Policyn inbegriper även sponsringen i motsatt riktning, det vill säga när
kommunen mottar eller blir erbjuden någon form av sponsring. Samma krav
som presenteras ska gälla för den omvända sponsringen.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 15 oktober 2015 förslag
till yttrande över policy för sponsring. Förvaltningen är positiv till att det tas
fram en gemensam policy för sponsring. För socialförvaltningens del är det
främst aktuellt med sponsring i omvändriktning och då det kan krävas en
motprestation. Ett sådant exempel för hur förvaltingen ska hantera
erbjudanden om att testa på ny teknik inom utvecklingen i e-hälsa.
Förvaltningen verkar inom ett personcentrerat område där enskilda personer
kan vilja påverka verksamheten genom att sponsra verksamheterna på olika
sätt. Förvaltningen saknar därför att det inte nämns vad som gäller om en
enskild person väljer att sponsra kommunen och på vilket sätt som det ska
hanteras.

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2015
§ 217.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 211 forts.
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Avdelningschef Varbergs Omsorg
Strateg IT
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 212
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Dnr SN 2015/0265

Yttrande - Förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogam
Halland 2016-2019
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till yttrande daterat 22 oktober 2015
som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden
har
fått
en
begäran
om
yttrande
från
samhällsutvecklingskontoret
på
Regionens
förslag
till
Trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammets syfte är att sätta
ramarna för utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland. Utifrån de
strategiska val och prioriteringar som finns i programmet arbetar
Hallandstrafiken årligen fram en kollektivtrafikplan.
Trafikförsörjningsprogrammet är omfattande och mycket detaljerat och
berör främst frågor för att utveckla regionen genom möjligheter till pendling
till arbete och studier. Programmet innehåller även diskussioner om hur
kollektivtrafiken ska bli mer tillgänglig för att kunna möjliggöra för alla
grupper i samhället att kunna resa kollektivt.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 22 oktober 2015 förslag
till yttrande. Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till
Trafikförsörjningsprogram till stora delar berör de frågor som är av
betydelse för socialnämndens ansvarsområden. Det finns dock ett antal
frågor som kan förstärkas eller behövas inkluderas. För socialnämnden är
det av stor betydelse att det finns tillgänglig kollektivtrafik till de boenden
och mötesplatser som finns i kommunen.
För längre resor, till och från tätorterna krävs det att det görs en avvägning
mellan hög reshastighet och närhet till hållplatsen. För de grupper som
socialnämnden har ett särskilt ansvar för är avstånden mellan hållplatserna
av stor betydelse för att kunna möjliggöra resor kollektivt.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2015
§ 218.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 213
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Dnr SN 2015/0214

Yttrande över motion angående temporärt flyktingboende i
Breared
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens förslag till yttrande daterat 20 oktober 2015
som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Bo Qvist (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att före
justering komma in med en skriftlig reservation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Lars-Åke Erlandsson (V) och Ingmari Carlsson (V) har lämnat in en motion
till kommunfullmäktige där de föreslår att kommunen skyndsamt utreder
förutsättningarna för att bygga ett temporärt flyktingboende i form av
modulhus på två tomter i Breared, och att kommunen anmäler projektet till
Migrationsverket för vidare respons från dem. Kommunstyrelsen har begärt
yttrande från socialnämnden.
Sedan motionen skrevs i februari och sedan den gick ut på remiss i
september har situationen förändrats. Under den senaste månaden har stora
förändringar gjorts i Varbergs kommuns arbete i flyktingfrågan. Kommunen
har gått in i höjd beredskap. Förslaget i motionen gäller en temporär
boendelösning. I dagsläget krävs lösningar för olika boendeformer på kort-,
mellan- och långsikt.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 20 oktober 2015 förslag
till yttrande. Förvaltningens förslag till socialnämnden är att ställa sig
positiv till förslaget i motionen om att kommunen ska skyndsamt utreda
frågan om boenden. Förvaltningen anser inte att frågan bör begränsas till det
utpekade områdena i Breared utan även inbegripa fler tomter som finns i
kommunen.
För att socialnämnden ska ha möjlighet att blockförhyra lägenheter till olika
målgrupper behöver förvaltningen arbeta strategiskt tillsammans med
samhällsutvecklingskontoret angående planering av bostäder. Varbergs
Kommun måste i sin planering av bostadsbyggande prioritera byggande av
lägenheter. Bostadssituationen för flyktingar är extraordinär men även andra
grupper i samhället som har svårt att skaffa bostad på egen hand kan behöva
hjälp från kommunen.
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Sn § 213 forts.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2015
§ 219.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Samhällsutvecklingskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

SKRIFTLIG RESERVATION
Socialnämnden 151119, § 13. Yttrande Angående motion temporärt flyktingboende
Sverigedemokraterna menar att detta inte är i vår och våra väljares riktlinje, vi
tror heller inte att de boende i området är intresserade av 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. Irja Gustavsson (S) som är kommunstyrelsens
ordförande i Lindesberg säger att de inte klarar av att ta hand om fler nu.
Varbergs kommun bör vägra att ta emot fler nyanlända. Det är dags att släppa
den gamla misslyckade invandringspolitiken och
gå vidare.
Varberg 2015-11-19
______________________
Bo Qvist (SD)

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-11-19
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Rapport från socialförvaltningen om flyktingmottagande
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om kommunens och
socialförvaltningens arbete med flyktingmottagande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Meddelande
Dnr SN 2015/0034
Kommunfullmäktige 2015-10-20 § 169 – Policy och strategi för ANDT
(alkohol, narkotika, dopning, tobak)
Dnr SN 2015/0112
Kommunfullmäktige 2015-10-20 § 170 – Friare val av hjälpmedel
Dnr SN 2015/0109
Kommunfullmäktige 2015-10-20 § 171 – Arvode och ersättning –
kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut under oktober
månad 2015 redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 2 och 9
november 2015
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 29 oktober och 12
november 2015
Individärenden (tillgängligt hos nämndsekreterare).
Övriga ärenden (manuell lista) Dnr SN 2015/0016
Datum
Typ av beslut
2015-11-05
2015-10-12
2015-10-19
2015-10-23
2015-10-19

2015-10-15
2015-09-22

2015-10-16

2015-11-06

2015-11-03

Direktupphandling - Testpilot av digital
låslösning, SWEDLOCK AB
Direktupphandling - Chefshandlingen Varbergs
Omsorg, Git Spång AB
Direktupphandling - Utbildning inom socialt
företagande Klara i Varberg
Avtal med Mercuri Urval avseende konsultinsats
rekrytering
Direktupphandling - Föreläsning Situationen i
Mellanöstern, IS och religiös radikalisering,
BNPSWEDEN
Umgängesstöd försäljning av tjänst till Malmö
Stad
Överenskommelse kursplatser för
grundutbildning i Vård- och stödsamordning
2016-2017, Region Halland 54 platser
Direktupphandling - solskydd, JO Markis AB
2015-11-01-2016-02-29
Direktupphandling - köp av konsultinsats för
biståndshandläggning, JP Socialservice AB
Tilläggsavtal – Getteröns Hemtjänst EF,
minskning av geografiskt område

Dnr/mot-svarande
Pärm hos
upphandlingsstrateg
Pärm hos
upphandlingsstrateg
Pärm hos
upphandlingsstrateg
Pärm hos
upphandlingsstrateg
Pärm hos
upphandlingsstrateg
Pärm hos
upphandlingsstrateg
Pärm hos
upphandlingsstrateg
Pärm hos
upphandlingsstrateg
Pärm hos
upphandlingsstrateg
SN 2015/0176
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Dnr SN 2015/0236

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Lenor Andersson (M) och Anders Friebe (S) anmäler att de har granskat tre
ej verkställda beslut, beslutade före 2015-08-01, om särskilt boende enligt
socialtjänstlagen.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
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Val av granskningsärende till nästa sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
- de fyra senaste besluten före 2015-11-19, om hemtjänst.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Enhetschef uppdragsavdelningen
Kansliet
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Övriga ärende
Lena Persson (FP) ställer fråga om information från nämndsledamöternas
studiebesök i verksamheterna. Erland Linjer, ordförande, föreslår att
redovisning av dessa tas upp på socialnämndens sammanträde vid ett senare
tillfälle.
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