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Sn § 128

Ägarsamråd
Josefin Alström, avdelningschef, informerar om:
• Ekonomisk prognos för Varbergs omsorg, plan för ekonomi i balans
• Erfarenheter från sommaren för verksamheten inom Varbergs
omsorg
• Erfarenheter från vak-poolen, som är i full drift sedan början av
september 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Välfärdsteknik
Maria Sjödahl, avdelningschef, informerar om två pågående projekt
gällande välfärdsteknik:
• Digga Halland, ett samverkansprojekt som ska genomföra
kompetenshöjande insatser för medarbetare inom vård- och
omsorgssektorn i Halland. Hjälp med utbildning från Högskolan i
Halmstad.
• CareWare Nordic, ett projekt som Hälsoteknikcentrum Halland har
tillsammans med Århus kommun i Danmark beviljats finansiering av
EU. Syftet med projektet är att skapa mötesplatser mellan näringsliv
och vård- och omsorgspersonal för att öka innovationskraften både i
Halland och i Danmark.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2018/0104

Delårsrapport 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport 2018 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 två
gånger per år.
I delårsrapporten återfinns uppföljning av strategiska mål och inriktningar,
ekonomiskt resultat för drift och investeringar, verksamhetsberättelse samt
en personaluppföljningsdel.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 28 augusti 2018
Delårsrapport 2018 socialnämnden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2018/0033

Månadsrapport augusti 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för augusti 2018
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 två
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 ska kunna följa verksamhetens utveckling.
Därför tar socialförvaltningen varje månad även fram en månadsrapport till
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 28 augusti 2018
Månadsrapport augusti 2018
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2017/0168

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för
aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom
jobbgaranti för ungdomar 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om platser för
aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom jobbgaranti för
ungdomar för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Avtalet kommer
att överlämnas till den nya utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 regleras i förordningen
(2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.
Jobbgarantin för ungdomar gäller unga personer under 25 år som under en
period om 90 kalenderdagar, inom en ramtid av fyra månader, varit
arbetslösa och anmälda som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
Sedan 2007 har kommunen ett etablerat samarbete med
Arbetsförmedlingen gällande verksamhet för de unga inom ramen för
jobbgaranti. Under 2017 har i snitt 3 ungdomar/månad utnyttjat plats inom
detta avtal. För perioden januari – juli 2018 är motsvarande siffra 1
ungdom/månad.
Ett förslag till avtal för 2019 har upprättats angående högst 20 platser för
aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom jobbgarantin för ungdomar.
Avtalet utgörs i huvudsak av ett standardavtal som utarbetats av
Arbetsförmedlingen. Avtalet reglerar hur samarbetet mellan
Arbetsförmedlingen och kommunen ska se ut.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 3 september
2018, § 136
Socialförvaltningens beslutsförslag den 20 augusti 2018
Överenskommelse om platser för aktiviteten studie- och yrkesvägledning
inom jobbgaranti för ungdomar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 132 forts.

Övervägande
Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med
Arbetsförmedlingen rörande aktiviteter inom jobbgarantin för ungdomar.
Detta samarbete har fungerat väl, därför ser socialförvaltningen ingen
anledning till att ändra i det förslag till avtal som tagits fram av
Arbetsförmedlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Arbetsförmedlingen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr SN 2018/0172

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för
arbetsträning
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om platser för
arbetsträning från och med 2018-10-01 och tillsvidare. Avtalet
kommer att överlämnas till den nya utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden den 1 januari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens
samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program, får
Arbetsförmedlingen ingå överenskommelse med kommuner för
anordnandet av arbetsträning.
Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin. Det finns sedan många
år tillbaka avtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.
Tidigare avtal avsåg endast arbetsträning inom ramen för jobb-och
utvecklingsgarantin. Detta nya avtal, som ersätter det tidigare, avser
arbetsträning oavsett vilket program sökanden är inskriven i. Det är viktigt
att även personer i t ex etableringsprogrammet kan ta del av
arbetsträningsplatser inom kommunen.
Under 2017 har i snitt 9 personer varit anvisade till kommunen inom ramen
för jobb- och utvecklingsgarantin. För perioden januari – juli 2018 är
motsvarande siffra 6 personer per månad.
Det nya avtalet/anmälan av platser för arbetsträning avser högst 25 platser
per månad. Anmälan av platser utgörs av ett standardavtal som
Arbetsförmedlingen använder sig av.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 3 september
2018, § 137
Socialförvaltningens beslutsförslag den 21 augusti 2018
Anmälan av platser för arbetsträning
Tidigare anmälan av platser för arbetsträning inom ramen för jobb- och
utvecklingsgarantin
Brev från Arbetsförmedlingen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Övervägande
Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med
Arbetsförmedlingen rörande arbetsträning inom jobb- och
utvecklingsgarantin. Detta samarbete har fungerat väl, därför ser
socialförvaltningen ingen anledning att ändra i det förslag till avtal som
tagits fram av Arbetsförmedlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Arbetsförmedlingen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr SN 2017/0169

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för
funktionsutredningar 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om platser för
funktionsutredningar för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Avtalet
kommer att överlämnas till den nya utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I enlighet med föreskriften (AMSFS 2000:6) om tillämpningen av
förordningen särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga, ska Arbetsförmedlingen enligt § 3 utreda
och dokumentera sökandens funktionshinder.
Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande
funktionsutredningar sedan flera år tillbaka. Det finns tidigare avtal mellan
Arbetsförmedlingen och kommunen. Arbetsförmedlingen har behov av
fasta prövningsplatser där arbetssökande kan pröva och få utvärderat sin
arbetsförmåga. Arbetsförmågebedömningen syftar till att ge ökade
kunskaper till den arbetssökande och till Arbetsförmedlingen för framtida
insatser mot arbete.
Under 2017 fanns i snitt 12 pågående funktionsutredningar per månad. För
perioden januari – juli 2018 är siffran 22 pågående funktionsutredningar i
snitt per månad. På grund av att Klara i Varberg gått i konkurs, som
tidigare varit utförare åt Arbetsförmedlingen för funktionsutredningar, kan
man förvänta sig att uppdrag från Arbetsförmedlingen till kommunen
kommer att vara högre än under 2017.
Ett förslag till samverkansavtal för år 2019 har upprättats angående platser
för funktionsutredningar. Avtalet reglerar hur ansvarsfördelning och
samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen ska gå till samt vad
som ska ingå i arbetsförmågebedömningen. Bedömningen syftar till att ge
arbetssökande personer en större kunskap om sina resurser och hinder
samt ge Arbetsförmedlingen information om hur de kan arbeta vidare med
personen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 3 september
2018, § 138
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 134 forts.
Socialförvaltningens beslutsförslag den 20 augusti 2018
Avtal med Arbetsförmedlingen gällande funktionsutredningar 2019

Övervägande
Kommunen har sedan tidigare erfarenhet av samarbete med
Arbetsförmedlingen rörande funktionsutredningar. Detta samarbete har
fungerat väl varför förvaltningen anser att samarbetet bör fortsätta enligt
avtal för 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Arbetsförmedlingen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 18 september 2018

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2018/0017

Internuppdrag för daglig verksamhet
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna internuppdrag för daglig verksamhet.
2. fastställa ersättningen för daglig verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har en beställa/utföra-organisation som innebär att
uppdragsavdelningen beställer verksamheter antingen från externa utförare
eller från egen-regin, oftast Varbergs omsorg. Med externa utförare tecknas
avtal medan beställningarna till egen-regin regleras i internuppdrag.
Förvaltningen håller succesivt på att ta fram internuppdrag inom alla
områden. Inom daglig verksamhet finns inga externa utförare.
2015/2016 gjorde förvaltningen en utredning om det var lämpligt/önskvärt
att konkurrensutsätta daglig verksamhet enligt LSS. Socialnämnden
beslutade den 23 juni 2016, § 105, att inte konkurrensutsätta daglig
verksamhet samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
internuppdrag.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 september
2018, § 146
Socialförvaltningens beslutsförslag den 23 augusti 2018
Internuppdrag – Daglig verksamhet

Övervägande
Det saknas internuppdrag för daglig verksamhet och det finns ett behov av
att förtydliga förväntningar och krav. I internuppdraget beskrivs syfte och
mål med verksamheten liksom krav och förväntningar, ur ett
verksamhetsperspektiv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2018/0147

Yttrande – förslag till riktlinjer för
lokalförsörjning
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens beslutsförslag, daterat den 16 augusti
2018, som eget yttrande till kommunstyrelsens förvaltning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2017 arbetade samhällsutvecklingskontoret tillsammans med
berörda förvaltningar fram en tydligare och långsiktigare modell för
lokalförsörjningsarbetet. Syftet med lokalförsörjning är att tillgodose
behovet för kommunens verksamheter när det gäller ändamålsenliga
lokaler. I samband med översynen av fastighetsinvesteringsprocessen såg
man behovet av att arbeta fram en förvaltningsövergripande modell för
lokalförsörjning för att tydliggöra lokalförsörjningsplanenens funktion och
öka kopplingen till kommunens utbyggnadsplan samt övriga processer
såsom budgetprocess.
Samhällsutvecklingskontoret har i samråd med lokalsamordnare från barnoch utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen,
serviceförvaltningen samt socialförvaltningen utarbetat riktlinjer för
lokalförsörjning. I samband med framtagandet av riktlinjerna har det även
utarbetats ramprogram samt rumsfunktionsprogram för förvaltningarnas
och nämndernas verksamheter.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 september
2018, § 147
Socialförvaltningens beslutsförslag den 16 augusti 2018
Riktlinjer för lokalförsörjning Varberg Kommun

Övervägande
Socialnämnden är positiv till att det tagits fram riktlinjer för
lokalförsörjning som tydligt visar ansvarsfördelning mellan
kommunstyrelsen och berörda förvaltningar. Modellen visar tydligt på hur
lokalförsörjningsarbetet ska samordnas under året och vilka underlag som
förväntas tas fram av respektive nämnd och förvaltning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunstyrelsen
Handläggaren
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Dnr SN 2018/0152

Yttrande – samråd om fördjupad översiktsplan
för Tvååker
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens beslutsförslag daterat den 13 augusti 2018
som eget yttrande till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret, kommunstyrelsens förvaltning, Varbergs
kommun har till socialnämnden översänt samrådshandling om fördjupad
översiktsplan över Tvååker.
Tvååker med cirka 2 700 invånare är den sydligaste serviceorten i Varbergs
kommun belägen vid motorväg E6, 15 km sydost om Varberg. Tvååker har
länge haft en positiv befolkningsutveckling och är kommunens näst största
tätort efter Varbergs tätort. Bostadsbebyggelsen på orten består till största
delen av småhus (cirka 65 %). Nästan hälften av ortens bostäder upplåts
som hyresrätter vilket är en förhållandevis hög andel. Tvååker har
kommunal service i form av tre förskolor och en F-9 skola. På orten finns
vårdcentral, apotek samt två vård- och omsorgsboende och tre
gruppbostäder för personer med funktionsnedsättningar.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 3 september
2018, § 142
Socialförvaltningens beslutsförslag den 13 augusti 2018
Plankarta

Övervägande
Övervägandet berör endast det som ligger inom ramen för socialnämndens
ansvarsområde. Vid en framtida exploatering av bebyggelser, verksamheter
och områden för rekreation bör man alltid tänka på att människor oavsett
ålder, kön eller fysiska begränsningar ska kunna vara delaktiga i
samhällslivet. God belysning är viktigt för att förstärka känslan av trygghet
men de främjar även tillgängligheten för personer med olika
funktionsnedsättningar.
Bostäder bör utformas med god tillgänglighet för att underlätta för
människor i olika skeden i livet. Det bör byggas bostäder med mindre
hyresrätter för människor som inte har möjlighet att köpa sin egna bostad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kommunstyrelsen
Handläggaren
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Meddelande
Dnr SN 2018/0199
Hälsoledare – skrivelse gällande hälsoledare i Varbergs kommun
Dnr SN 2018/0200
Demensföreningen i Varberg – skrivelse gällande situationen på särskilt
boende
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Övriga ärende
Ing-Marie Berggren (S) rapporterar från dag om ett demensvänligt Varberg,
15 september 2018, arrangerat av Demensföreningen Varberg i samverkan
med Varbergs kommun, för att uppmärksamma Internationella
Alzheimerdagen.
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om möjlighet att söka statliga medel
gällande fontänhus. Förvaltningen tar med sig frågan och återrapporterar
till arbets- och planeringsutskottet.
Turid Ravlo-Svensson (S) framför att en utvärdering borde gjorts bland
ledamöterna som sitter i socialnämnden i dag om utbildningsinsats till
socialnämnden i och med ny mandatperiod från 1 januari 2019.
Turid Ravlo-Svensson (S) framför behovet av studieresa för socialnämnden.
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om problem kring kodlås. Håkan
Strömberg, förvaltningschef, svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den
3 och 10 september 2018
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 23 augusti, 6 och 20
september 2018
Beslut under perioden 1 augusti 2018 – 31 augusti 2018 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning över beslut gällande serveringstillstånd, daterad den 6
september 2018
Förteckning övriga beslut, daterad den 19 september 2018 – Dnr SN
2017/0035
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Sammanträdesprotokoll
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Dnr SN 2015/0236

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anteckna granskningen till protokollet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lenor Andersson (M) och Ing-Marie Berggren (S) anmäler att de granskat
de fyra senaste besluten före 21 juni 2018, gällande hemtjänst.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
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Sn § 143

Val av granskningsärende till nästa
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
1. de fyra senast besluten före 20 september 2018, gällande boendestöd
missbruk.
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