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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 51  
 

Midsommargården - Information 

Första mars 2021 öppnade Midsommargården, ett nytt särskilt boende i 
Träslöv. En satsning på framtidens vård och omsorg för personer med 
demenssjukdom. Midsommargården är ett boende med en miljö som är 
anpassad för personer med demenssjukdom i allt ifrån färgsättning och 
inredning till hur lägenheterna är planerade och utemiljön är uppbyggd. 
 
På Midsommargården finns 60 lägenheter uppdelat på sex boendeenheter 
med 10 lägenheter i varje enhet. Här kommer finnas dagverksamhet och 
Resursteam demens. Det finns även ett tillagningskök i huset.  
 
Pia Lindskog, enhetschef, Pär Claesson, verksamhetschef och Marie 
Christiansson, avdelningschef, informerar om Midsommargården. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Socialnämnden 2021-04-29 4 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 52  
 

Ägarsamråd 

Josefin Alström, avdelningschef, informerar om följande punkter gällande 
Varbergs omsorgs verksamhet: 

• Ekonomiskt resultat 

• Sjukfrånvaro 

• Utmaningar i dag och i morgon 

• Pandemin. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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§ 53 Dnr SN 2021/0068 
 

Uppföljning av socialförvaltningens 
systematiska arbetsmiljöarbete 2020 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. anta uppföljningen av socialförvaltningens systematiska 

arbetsmiljöarbete 2020. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen en 
uppföljning av arbetsmiljön. I uppföljning undersöks sjukfrånvaro, tillbud 
och arbetsskador, resultat från medarbetarenkäten med flera områden.  
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 19 april 2021, § 62 

Socialförvaltningens beslutsförslag 19 april 2021 

Uppföljning av socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 2020  

 

Övervägande 
Årets uppföljning visar att pandemin haft stor påverkan på 
arbetsmiljöområdet. Pandemins påverkan har varit både positiv och 
negativ.  
 
Bland positiva aspekter kan ses att riskanalyser skett i högre omfattning. 
Ökningen är dels en konsekvens av ett medvetet arbete att öka 
riskanalyserna men det är också kopplat till pandemin där riskanalyser 
fokuserats särskilt. För vissa verksamheter har pandemin och det 
distansarbete som den medfört bidragit till att sjukfrånvaron minskat.  
 
Bland den negativa påverkan som pandemin haft syns att sjukfrånvaron, 
främst korttidsfrånvaron, stigit. Sjukfrånvaron skiljer sig åt i förvaltningen 
vilket bedöms naturligt beaktat de olika förutsättningar som 
verksamheterna har. I utförarverksamheten är sjukfrånvaron högre, vilket 
beror på den smittorisk som rått, de försiktighetsåtgärder som vidtagits 
(stanna hemma vid minsta symptom) och de minimala möjligheter som 
finns till distansarbete. Pandemins påverkan syns även genom att fler 
skador och tillbud anmälts kopplade till pandemin. 
 
Obeaktat pandemin behöver ett metodiskt och medvetet arbete fortsätta för     
att minska sjukfrånvaron, det gäller både långtids- och 
korttidssjukfrånvaron. Under året arbetar till exempel rehabsamordnarna i 
projekt ökad hälsa, minskad ohälsa med särskilt fokus på 
korttidsfrånvaron.  
 
Bedömningen är vidare att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att 
få ett systematiskt arbete kring arbetsmiljön. Det kräver insatser kring att 
öka kunskapen inom området, att regelbundet undersöka och riskbedöma 
arbetsmiljön samt att aktivt agera på det som upptäcks.  
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§ 53 forts.    Dnr SN 2021/0068 
 
Med en ökning av riskanalyserna syns också att risker inom områdena 
psykisk påfrestning, arbetsmängd och våld/hot ökar. Detta är ett 
observandum och något som fångats upp i de områden som behöver 
fokuseras under 2021. 
 
Uppföljningen visar också på glädjeämnen. Medarbetarenkäten visar 
överlag på goda resultat där medarbetare trivs och känner att de kan göra 
ett gott arbete. Medarbetarna uppger att de känner meningsfullhet med sitt 
jobb, att respekt finns mellan kollegor och att det finns en god tillit mellan 
medarbetare och chef. Detta är viktiga områden att vårda och behålla. 
Bland de områden som har en utvecklingspotential syns arbetsbelastning, 
feedbackkultur, rimliga förutsättningar för att klara sitt uppdrag och 
återhämtning.  
 

Sammantaget utifrån medarbetarenkät och övrig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet har förvaltningen valt ut följande 
förvaltningsgemensamma områden att fokusera på; 

• Mål och uppföljning 

• Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier 

• Kunskapen kring arbetsmiljöarbete och få en välfungerande 
systematik i arbetet kring arbetsmiljön. 
 

Utöver de tre ovanstående utvecklingsområdena som är identifierade 
kommer följande utvecklingsområdena från 2020 ligga med för fortsatt 
arbete; 

• Sjukfrånvaro 

• Ledarskapsutveckling 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Handläggaren 
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§ 54 Dnr SN 2021/0028 
 

Månadsrapport mars 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar  
 

1. godkänna månadsrapport för mars 2021.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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 21 april 2021 

Månadsrapport mars 2021 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Handläggaren 
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 § 55 Dnr SN 2021/0069 
 

Investeringsmedel kapacitetshöjande 
investeringsprojekt 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. fördela socialnämndens medel för kapacitetshöjande 

investeringsprojekt enligt följande; 

• Ombyggnation samsjuklighetsboende, Ölandsgatan - 1 800 tkr 

• Ombyggnation gruppbostad, Strängvägen - 1 200 tkr 

• Fortsatt indragning av fiber i särskilda boenden - 2 000 tkr 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten har ett flertal nämnder 
investeringsposter som avser olika former av verksamhetsanpassning av 
lokaler. Dessa investeringsmedel får endast användas då det tidsmässigt 
inte går att bereda ärendet inom fastighetsprocessen. För att få en 
gemensam hantering av hur dessa investeringsmedel ska hanteras har 
samhällsutvecklingskontoret tagit fram en principiell hantering. Ytterligare 
syfte med den gemensamma hanteringen är att säkerställa att medel inte 
används så det påverkar framtida byggnationer och att det inom 
kommunen finns en samsyn kring vad som ska göras, när och hur. 
 
Enligt den framtagna hanteringen för kapacitetshöjande investerings-
projekt ska även dessa medel följa kommunens riktlinjer för 
lokalförsörjning genom; ”Lokalinvesteringar över 1 mnkr som avser ny- och 
ombyggnad samt standardhöjande åtgärder, initieras av nyttjande 
förvaltning och beslutas av facknämnd innan beredning i enlighet med 
fastighetsinvesteringsprocessen. Lokalinvesteringar upp till 1 mnkr 
hanteras av serviceförvaltningen via lokalberedningsgruppen och/eller 
lokalavstämningsgruppen efter beslut av facknämnd.” 
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 19 april 2021, § 59 

Socialförvaltningens beslutsförslag 12 april 2021 

 

Övervägande 
I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2021 har 
socialnämnden 5 000 tkr avsatta för kapacitetshöjande investeringsprojekt 
(verksamhetsanpassning lokaler). Utifrån tidigare beslut i socialnämnden 
om verksamhetsförändringar föreslås följande fördelning av 
investeringsutrymmet: 
Ombyggnation samsjuklighetsboende, Ölandsgatan 1 800 tkr 
Ombyggnation gruppbostad, Strängvägen 1 200 tkr 
Fortsatt indragning av fiber i särskilda boenden 2 000 tkr 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Lokalstrateg 

Avdelningschef Ola Viestam 
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§ 56 Dnr SN 2021/0005 
 

Föreningsbidrag 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
1. Bevilja Brottsofferjouren i Varberg föreningsbidrag om 230 000 kr för 
tiden 2021-06-01 – 2022-12-31.  
 
2. Bevilja Växtkraft föreningsbidrag om 160 000 kr för tiden 2021-06-01 – 
2022-12-31. 
 
3. Bevilja Kvinnojouren Frideborg föreningsbidrag om 1 600 000 kr för 
tiden 2021-06-01 – 2022-12-31. 
 
4. Bevilja LP-center föreningsbidrag om 800 000 kr för tiden 2021-06-01 – 
2022-12-31. 
 
5. Bevilja Kommunala Tillgänglighetsrådets Referensgrupp, KTRR, 
föreningsbidrag om 200 000 kr för tiden 2021-06-01 – 2022-12-31. 
 
6. Bevilja Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, 
föreningsbidrag om 700 000 kr inkl. hyra för tiden 2021-06-01 – 2022-12-
31. 
 
7. Bevilja DHR Västervåg föreningsbidrag om 50 000 kr för tiden 2021-06-
01 – 2022-12-31. 
 
8. Bevilja föreningen Ungdomsjouren Tigerlilja föreningsbidrag om                 
500 000 kr för tiden 2021-06-01 – 2022-12-31. 
 
9. Bevilja Varbergs anhörigförening föreningsbidrag om 15 000 kr för tiden 
2021-06-01 – 2022-12-31. 
 
10. Bevilja föreningen Hälsa på Kollo föreningsbidrag om 20 000 kr för 
tiden 2021-06-01 – 2022-12-31. 
 

Jäv 
Marie Lindén (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens föreningsbidrag utgår till föreningar som bedriver 

frivilligverksamhet, som kompletterar socialnämndens 

verksamhetsområde. Socialnämnden beslutade 28 januari 2021, § 4, att 

revidera riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens 

verksamhetsområde. Nämnden beslutade även att för ansökan 2021 

förlänga bidragsperioden till 1 juni 2021 – 31 december 2022 och därmed 

även ändra beslutsbeloppet för denna ansökan samt att bidraget betalas ut 

med ett belopp för perioden 1 juni 2021 - 31 december 2021 och resterande 

belopp betalas ut i början av 2022.  
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§ 56 forts.    Dnr SN 2021/0005 

 

I ansökan om föreningsbidrag ska föreningarna beskriva hur bidraget ska 

användas, redogöra för syfte och mål med verksamheten, samt på vilket sätt  

 

socialnämndens verksamhetsområde kompletteras. Utifrån det görs 

bedömningen om rätten till föreningsbidrag.  

 

En överenskommelse mellan socialnämnden och de föreningar som erhåller 

bidrag kommer att upprättas. Om inte bidraget används på rätt sätt kan 

bidraget komma att återkallas. En uppföljning av medel utbetalda 1 juni 

2020 har gjorts under december 2020. Uppföljningen omfattade 

föreningarnas ekonomi, verksamhet och mål. 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 19 april 2021, § 60 

Socialförvaltningens beslutsförslag 29 mars 2021 

Sammanfattningar/underlag av varje förenings ansökan 

 

Övervägande 
Förvaltningen har genomfört dialogsamtal/intervjuer med de föreningar 
som inte sökt tidigare, samt varit i kontakt med övriga föreningar vid 
behov. En revidering av riktlinjerna för ansökan har skett inför denna 
period, med ett förtydligande gällande på vilket sätt föreningen 
kompletterar socialnämndens verksamhetsområde. Det har till viss del 
påverkat den föreslagna summan.  
 

Under förutsättning att socialnämnden fattar beslut om att de sökande 

föreningarna ska få de föreslagna medlen, så uppgår bidragssumman för     

1 juni 2021 – 31 december 2022 till 4 275 000 kr. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonom 

Handläggaren 
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§ 57 Dnr SN 2021/0067 
 

Internuppdrag bostad med särskild service 
samsjuklighet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. anta internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och Varbergs 
omsorg gällande bostad med särskild service för personer med 
samsjuklighet.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
En ny verksamhet, bostad med särskild service för personer med 
samsjuklighet startar under hösten 2021. Enheten har sju platser. Med 
anledning av detta har ett internuppdrag tagits fram. 
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 19 april 2021, § 61 

Socialförvaltningens beslutsförslag 31 mars 2021 
Internuppdrag bostad med särskild service för personer med samsjuklighet 
 

Övervägande 
Internuppdrag mellan beställare och utförare är ett styrmedel för 
beställaren och ett tydliggörande av vilka krav som ställs på verksamheten. 
Det är också ett sätt att säkerställa att målgruppens behov möts på ett 
adekvat sätt.  
 
För beställaren ger det möjligheter att göra uppföljningar utifrån de krav 
som specificeras i interuppdraget, och det ger en tydlighet i vad som 
förväntas av utförarna. 
 

En dygnskostnad för samsjuklighetsplatserna är framräknad med hänsyn 
tagen till övriga verksamheter som finns på samma enhet, det vill säga 
korttidsplatser för vuxna personer och psykiatriboende. Utföraren har 
således möjlighet att själva styra över bemanning och samordna personal 
för hela enheten. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Handläggaren 

 

 

 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Socialnämnden 2021-04-29 12 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 58 Dnr SN 2021/0048 
 

Samhandling, samverkanstruktur kring barn 
som utsätts för övergrepp 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. ställa sig bakom regionalt avtal gällande gemensam verksamhet för 

utsatta barn. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Ett arbete påbörjades 2019 med en förstudie, under 2020 har en 

arbetsgrupp arbetat fram ett förslag till verksamhet för att kunna ge stöd till 

barn som utsätts för övergrepp. Arbetsgruppen består av representanter 

från Socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn – och 

ungdomskliniken, Barnhälsovården, Polismyndigheten och 

Åklagarmyndigheten.  

 

Syftet är att tillgodose att barn som misstänks ha utsatts för våld eller andra 

övergrepp får samordnade insatser och ett heltäckande stöd. Ett 

heltäckande stöd handlar om fysisk hälsa, psykisk hälsa, brottsutredning 

och skyddsbehov. Arbetssättet ska sätta barnets upplevelse och barnets 

behov i centrum. I andra hand ska arbetssättet underlätta och förbättra 

myndigheternas processer. Målet är att det finns en verksamhet i Halland 

där barn som utsatts för övergrepp kan komma och få hjälp och stöd från 

olika professioner. Den samordnade verksamheten ska inte ersätta akuta 

åtgärder som var och en av parterna har skyldighet att hantera.  

 

I processen kring barn som misstänks ha utsatts för övergrepp har varje 

part ett tydligt uppdrag där varje part måste ta egna beslut utifrån den 

lagstiftningen som rör den organisationen. 

 

Strategisk grupp har ställt sig bakom arbetsgruppens förslag som bygger på 

verksamhet i gemensamma lokaler och med gemensamma samordnare som 

håller ihop arbetet, ett Barnahus. Halmstad kommun kommer att vara 

huvudman för verksamheten, en styrgrupp bildas med representant från 

samverkande parter; Halmstad, Falkenberg, Hylte, Kungsbacka, Laholm 

och Varbergs kommun, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, samt 

Region Halland.  

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 19 april 2021, § 63 

Socialförvaltningens beslutsförslag 25 mars 2021 

Avtal 

Kostnadsfördelning 
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§ 58 forts.  Dnr SN 2021/0048 
 

Införandeplan 

Lokalbehov anpassad verksamhet 

Delrapport Samhandling 

 

Övervägande 
Ekonomiskt innebär åtagande för Varbergs del en årlig kostnad på cirka 

507 tkr för gemensam verksamhet, samt en uppstartskostnad på cirka                      

41 tkr.  Satsningen i samverkan bedöms viktigt för en utsatt grupp och 

möjliggör en rättssäker, snabb och samordnad process. 

Polismyndigheten ansvarar för lokal- och driftskostnader för lokal i 

Varberg. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Handläggaren 
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§ 59 Dnr SN 2021/0023 
 

Svar på remiss – landsbygdsstrategi för 
Varbergs kommun 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. anta förvaltningens remissvar avseende landsbygdsstrategin och 

överlämna svaret till Kommunstyrelsen.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 13 juni 2017 att ta fram en ny 

landsbygdsstrategi för att ersätta ”Utvecklingsstrategi med fokus på 

landsbygden”. Landsbygdsstrategin beskriver övergripande 

utvecklingsområden och insatser för landsbygdsutveckling i Varbergs 

kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 12 januari 2021 att 

översända förslag till ny Landsbygdsstrategi på samrådsremiss till berörda 

nämnder och bolag. Socialnämnden har getts möjlighet att svara på 

remissen. 

 
Strategin pekar ut fem utvecklingsområden där kommunen tillsammans 

med andra aktörer över tid kan utveckla landsbygden. Strategin ger också 

förslag på insatser som kan göra detta möjligt. Ansvaret för att ta fram 

landsbygdsstrategin ligger hos kommunstyrelsen i verksamhetsdialog med 

övriga nämnder och bolag. Landsbygdsstrategin kommer att följas upp vid 

varje ny mandatperiod.  

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 19 april 2021, § 64 

Socialförvaltningens beslutsförslag 30 mars 2021 
Landsbygdsstrategi för Varberg kommun 
 

Övervägande 
Landsbygdsstrategin beskriver initialt Varberg som en växande kommun 

och vikten av att ha en stark positiv utveckling i hela kommunen. Med över 

hälften av kommunens invånare boendes på landsbygden är det en viktig 

signal som ges genom strategin – att hela landsbygden ska leva.  

 

Socialförvaltningen anser att strategin är genomarbetad och täcker viktiga 

områden. Det är positivt att strategin är mer generell till sin natur och 

utpekar utvecklingsområden med tillhörande strategier och att detta 

därefter kan konkretiseras i handlingsplaner. Det gör strategin hållbar över 

tid.   

 

Strategin preciserar överlag inte målgrupper. Socialförvaltningen vill dock 

passa på att lyfta att de målgrupper som finns inom förvaltningens 

verksamheter, inte minst den äldre befolkningen, i hög grad berörs av  
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§ 59 forts. Dnr SN 2021/0023 
 

landsbygdsstrategin och att det är angeläget att denna målgrupp beaktas i 

det fortsatta arbetet. Behovet hos framtidens äldre befolkning ändras i takt 

med att nya generationer nu blir äldre. En trend som verkar bestå är dock 

den om att äldre vill bo kvar hemma i så hög utsträckning som möjligt. 

Socialförvaltningen anser att landsbygdsstrategins möjliggör detta.  

 

Även för socialförvaltningen övriga målgrupper bedöms strategins 

utvecklingsområden som relevanta. 

 

Bilagorna är intressanta men omfattande. Socialförvaltningen ser att dessa 

hade kunnat vara ett fristående faktaunderlag kopplat till framtagandet av 

landsbygdsstrategin snarare än en del av den slutliga strategin.  

 

Bilaga 10, nyckeltal och bilaga 12, övrig information, bör dock finnas med 

som en del av strategin.  

 

Vad gäller nyckeltal hade det varit ett intressant komplement till de 

volymmått som finns att följa ett urval upplevelsemått som ger en bild av 

om och hur upplevelsen av landsbygden förändras över tid.    

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Handläggaren 
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 § 60  
 

Förvaltningens läge på grund av covid-19 - 
Information 

Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef, informerar om lägesrapportering 
för socialförvaltningen utifrån coronaviruset, covid-19.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 61  
 

Meddelande 

Beslut från Länsstyrelsen Hallands län 25 mars 2021 – tillsyn enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter i Varbergs 
kommun – Dnr SN 2021/0010 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2021 
§ 120 – Kompensation till socialnämnden för borttagna tillsynsavgifter 
enligt alkohollagen år 2021 – Dnr SN 2021/0038 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 62 Dnr SN 2019/0140 
 

Granskning av delegeringsbeslut 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. anteckna granskningen till protokollet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Erland Linjer (M) och Jonas Hjelte (S) anmäler att de granskat de fyra 
senaste besluten före 25 mars 2021, gällande att ej inleda utredning efter 
orosanmälan för barn och ungdom. 
 
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 63  
 

Val av granskningsärende till nästa 
sammanträde 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska 
 

1. de fyra senaste besluten före 29 april 2021, gällande anhörigbidrag, 

bifall. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Enhetschef uppdragsavdelningen 
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§ 64  
 

Övriga ärende 

Lena Persson (L) ställer fråga om förenklat bistånd. Marie Christiansson, 
avdelningschef, svarar på frågan. 
 
Stig Berndtsson (SD) ställer fråga om var kostnaden för projektet att få 
nyanlända i arbete hamnar. Ola Viestam, avdelningschef, svarar på frågan.  
 
Ing-Marie Berggren (S) ställer fråga om anställning av ny verksamhetschef. 

Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef, svarar på frågan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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§ 65 
 

Redovisning av delegeringsbeslut 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas 
 
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 12 april och 19 april 2021 
 
Protokoll från sociala utskottets sammanträde 1 april och 15 april 2021 
 
Beslut under perioden 1 mars 2021 – 31 mars 2021 gällande 
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten, 
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn, 
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag 
 
Förteckning över beslut gällande serveringstillstånd och beslut gällande 
försäljning av tobaksvaror för perioden 19 mars 2021 – 21 april 2021, 
Förteckning övriga beslut 28 april 2021 - Dnr SN 2021/0002 

Datum Beslut  Dnr Beslutsfattare 

2021-04-07 Ansökan om § 37 a-medel hos 
Länsstyrelsen för föräldrautbildning 
riktad till nyanlända 

SN 
2021/0056 

Erland Linjer, 
ordförande 

2021-04-13 Uppsägning av avtal enligt LOV med 
EnRival AB gällande sysselsättning 
utifrån begäran från företaget 

SN 
2021/0027 

Tiina Ruottinen, 
avtalsutvecklare 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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