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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 140   
 

Information om personuppgiftsincident 

Lena Brosché, strateg utredare, informerar om dataskyddsförordningen 
(GDPR) och personuppgiftsincident.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 141 Dnr SN 2021/0126 
 

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av 
socialnämndens hantering av orosanmälningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. godkänna förvaltningens överväganden och översända till 

kommunens revisorer som nämndens yttrande över rapporten 

”Granskning av socialnämndens hantering av orosanmälningar”.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat socialnämndens 
hantering av orosanmälningar.  
 
Av revisionen framgår att de bedömer att socialnämndens hantering av 
orosanmälningar gällande barn och unga görs på ett ändamålsenligt sätt. 
De anser dock att förvaltningen systematiskt ska ta uppgifter från 
verksamhetssystemet för skade- och förhandsbedömning. Dessa uppgifter 
bör även delges socialnämnden med lämpligt intervall. 
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 13 september 2021, § 135 

Socialförvaltningens beslutsförslag 17 augusti 2021 

Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens hantering av 

orosanmälningar 

 

Övervägande 
Som framgår av rapporten är revisorernas bedömning att de 

orosanmälningar som görs hanteras på ett ändamålsenligt sätt. 

Förvaltningen reagerar och tar om hand dessa inom en rimlig tid, och det 

finns en organisation med tillräckliga resurser, som tar emot och utreder 

dessa. Det finns även tydliga, skriftliga processer och rutiner att tillgå. 

Revisorerna har även gjort stickprov, vilka visar att utredningarna 

genomförs på ett korrekt sätt.  

 

I revisionen framförs att det bör tas fram uppgifter från verksamhets-

systemet för skade- och förhandsbedömning, och att de ska delges 

socialnämnden med lämpligt intervall. Arbetet med detta har redan 

påbörjats, det görs idag manuellt men ska tas fram ur det 

verksamhetssystem som förvaltningen använder. Statistik ska tas ut varje 

månad, vilket innebär att det sedan kan redovisas i de rapporter som tas 

fram av förvaltningen och redovisas för socialnämnden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KPMG 

Avdelningschef Marie Christiansson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 142  
 

Information om förvaltningens gemensamma 
utvecklingsresa 

Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef, informerar om förvaltningens 
gemensamma utvecklingsresa. 
 
Förvaltningen har påbörjat ett utvecklingsarbete där organisation, ledning 
och kultur ses över, för att möta dagens och framtidens utmaningar. 
Förvaltningens utmaningar har under längre tid varit pandemin och är så 
fortfarande men även andra hälsofrågor utgör utmaningar. Det är en ökad 
komplexitet i kundernas behov samtidigt som demografin påverkar med 
ökat antal barn och äldre, samtidigt som det finns ett minskat antal 
personer i arbetsför ålder. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 143 
 

Information om kvalitetsregister 

Ann Thomson Ahlbom, enhetschef, informerar om kvalitetsregister.  
 
I Nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss 
sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera 
och förbättra vården. Nationellt Kvalitetsregister innehåller 
individbaserade uppgifter om diagnoser eller problem, insatta åtgärder och 
resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 144 Dnr SN 2021/0097 
 

Delårsrapport 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 

1. godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport 2021 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 
Socialnämndens arbetsutskott 13 september 2021, § 136 

Socialförvaltningens beslutsförslag 8 september 2021 

Delårsrapport 2021 socialnämnden 

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

Handläggaren 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 145 Dnr SN 2021/0028 
 

Månadsrapport augusti 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 

1. godkänna månadsrapport för augusti 2021. 

 

2. överlämna Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 h § 
SoL och 28 h § LSS för kvartal 2 år 2021 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 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 
Månadsrapport augusti 2021 
Rapportering ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 h § SoL och 28 h § LSS – 

år 2021, kvartal 2 

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

Handläggaren 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 146 Dnr SN 2021/0113 
 

Kartläggning av hemlösa i Varberg 2021 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. godkänna rapporten om kartläggning av hemlösheten i Varberg 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Socialförvaltningen i Varberg har årligen sedan 1999 gjort en kartläggning 
av hemlöshet i Varbergs kommun, med undantag av 2008. Den aktuella 
kartläggningen gäller hemlösheten i Varberg under vecka 14, 5 - 11 april 
2021. 

Antalet rapporterade hemlösa har ökat med 8 personer sedan 2020 till 170 
personer. Medelåldern för hemlösa är 44 år. Antalet hemlösa kvinnor har 
ökat sedan föregående år och den procentuella fördelningen är 58 % män 
och 42% kvinnor. 144 minderåriga barn har minst en förälder som är 
hemlös vilket är en ökning med 11 barn på ett år. 39 av dessa barn bor 
stadigvarande hos sin förälder i sociala kontrakt. Vid en fördjupad analys av 
de hemlösa föräldrarnas barns situation kunde man utläsa att inget barn 
bodde eller befann sig på akutboende, härbärge, jourboende eller var 
uteliggare. Inget av de nämnda barnen befann sig på behandlings- eller 
HVB-hem.  
 
Största delen av de hemlösa hade sin huvudsakliga inkomstkälla via 
försörjningsstöd, sjuk- och aktivitetsersättning eller lön från regelbundet 
arbete.  
 
37 personer, cirka 22 % av de hemlösa, hade mycket tillfälliga och akuta 
boendelösningar. Tre personer rapporterades bo i husvagn eller camping 
vilket är en minskning med två personer från föregående år. Samtliga tre 
personer som bodde i husvagn, camping har erbjudits hjälp och 
vandrarhemsboende.  
 
Antalet inrapporterade personer som lever i sociala kontrakt är samma 
antal som föregående år. För övrigt skiljer sig inte mätveckorna 
anmärkningsvärt åt. 
 
117 personer med ekonomiska problem såsom skulder med mera har ökat 
med 22% på 2 år. 41 personer med psykiska problem har enligt 
enkätundersökningen ökat något medan 39 personer med brist på 
sysselsättning ligger stadigt på 22%. Antalet personer med familjeproblem 
har minskat med sex personer och våld i nära relationer har minskat med 
två personer.  
 
Antalet av de hemlösa som hade någon form av missbruks- eller 
beroendeproblematik som medförde behov av behandling eller omvårdnad 
har ökat med fyra personer. Antalet personer med narkotikamissbruk är 
detsamma och personer med alkoholmissbruk har ökat med två jämfört 
med föregående år.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 146 forts.                                                         Dnr SN 2021/0113     

 

Så gott som samtliga av de hemlösa 170 personerna har tagit del av någon 
eller några frivilliga insatser under det senaste året. Boendeinsatserna har 
ökat med 16 personer till 86,5 % i år, vilket är en ökning med 50% på 5 år. 
Boendeinsatser har gjorts i form av hjälp till akutboende, tillfälliga eller 
långsiktiga boendelösningar. Insatser i form av ekonomiskt bistånd har 
ökat med 3 % (10 personer) och psykiatrisk vård och behandling och 
boendestöd har ökat med några procent.   

 
De främsta orsakerna till hemlösheten är att personen inte godkänns som 
hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden av olika skäl. Denna orsak 
har däremot minskat något i år och i år angavs 125 personer, vilket är 9 
personer färre än föregående år. I enkätundersökningen har man angett 
avsaknad av boendereferenser som orsak samt skulder och betalnings-
anmärkningar. Andra skäl till hemlöshet är att det finns en missbruks- och 
beroendeproblematik, psykisk ohälsa, skilsmässa/separation och 
arbetslöshet. Vräkning på grund av obetald hyra, störningar eller annan 
vräkningsgrund, 38 personer, är en orsak som har ökat något från 
föregående år. 
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 13 september 2021, § 133 

Socialförvaltningens beslutsförslag 19 augusti 2021 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Enhetschef Kristina Hedlund 

Handläggare Annelie Kilu 
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§ 147 Dnr SN 2021/0105 
 

Yttrande över förslag till 
ortsutvecklingsstrategi, Framtidens Valinge 

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 

1. godkänna förvaltningens överväganden och skicka till 
kommunstyrelsen som nämndens yttrande över förslag till 
ortsutvecklingsstrategi, Framtidens Valinge.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsutvecklingskontoret, Varbergs 
kommun har till socialnämnden översänt förslag till ortsutvecklingsstrategi, 
Framtidens Valinge.  
 
Valinge ligger en mil nordöst om Varbergs tätort, 5 km nordväst från 
Rolfstorp och cirka 7 kilometer från E6:an. I Valinge bor cirka 800 invånare 
och huvuddelen av tätorten återfinns väster om väg 810 samt med en mer 
utspridd bebyggelse i norr. 
 
Valinge ingår i Lindbergs skolas upptagningsområde och avståndet till 
skolan i Lindberg är cirka fem kilometer. I Valinge finns en förskola med 
två avdelningar samt en kyrka. Vårdcentral finns i Varbergs tätort och 
äldreboende finns i Rolfstorp samt Trönninge. Det saknas kommersiell 
service i Valinge och närmaste mataffär ligger i Rolfstorp eller Skällinge. 
Även lokalbibliotek finns i Rolfstorp. 
 
Lekplatsen vid kyrkan utgör en viktig mötesplats för både vuxna och barn i 
Valinge. Lekplatsen har uppförts av bygdelaget och kommunen har 
kompletterat med ett väderskydd och en klätterställning på platsen. 
Lekplatsen är för tillfället inte godkänd enligt kommunens föreskrifter då 
den inte anses tillräckligt säker. 
 
I Valinge finns flera aktiva företag och jordbruk är den dominerande 
näringsgrenen. Bland ortsbefolkningen är det flera som pendlar till 
närliggande tätorter och städer för att arbeta. Det finns bussförbindelser 
mellan Valinge och Varberg med fyra till sex bussavgångar per dag 
beroende på veckodag. 
 
Vägarna i Valinge är antingen enskilda eller statliga. Det finns inte några 
kommunala vägar vilket innebär att kommunen har begränsade möjligheter 
att genomföra åtgärder på eller i anslutning i anslutning till vägarna. Då det 
inte finns några separata gång- eller cykelvägar hänvisas gång- och 
cykeltrafikanter till samma vägbana som övriga transportslag. 
 
Syftet med en ortsutvecklingsstrategi är att försöka hitta ett bra 
planeringsunderlag och utvecklingsprocess för mindre orter som idag 
omfattas av föråldrade eller inte tillräckligt vägledande planeringsunderlag. 
 
Utmaningar som Valinge står inför: 

✓ Trafiksituationen i och omkring tätorten är delvis osäker 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 147 forts.    Dnr SN 2021/0105 

 

✓ Kommunen äger begränsat med mark i och omkring Valinge tätort, 

den mark kommunen äger upplevs som mindre attraktiv för 

bostäder 

✓ I Valinge finns en bergtäkt som gör att orten upplever en del buller 

och tung trafik 

✓ Brist på samordning av olika aktörer som äger mark vid kyrkan 

✓ Valinge omges av aktiva lantbruk och produktiv jordbruksmark, 

något som man måste ta hänsyn till vid utvecklingen av orten 

✓ Avsaknad av cykelvägar påverkar möjligheten för skolbarn att själva 

ta sig till skolan i Lindberg eller till busshållplatsen 

✓ Förhållandevis utspridd bebyggelse i tätorten som kan försvåra en 

sammanhållen tätortsutveckling. 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 13 september 2021, § 134 

Socialförvaltningens beslutsförslag 16 augusti 2021 

Förslag till ortsutvecklingsstrategi, Framtidens Valinge, samrådshandling 

maj 2021 

 

Övervägande 
Socialnämnden har tagit del av förslaget och har inte några synpunkter på 
förslaget som helhet. Det är dock viktigt att tänka på tillgängligheten i och 
kring de bostäder och mötesplatser som planeras. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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§ 148 Dnr SN 2021/0165 
 

Sammanträdestider socialnämnden 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

 

1. under 2022 sammanträder socialnämnden;  

torsdag 27 januari, kl. 13.30 

torsdag 24 februari, kl. 13.30 

torsdag 24 mars, kl. 13.30 

torsdag 28 april, kl. 13.30 

onsdag 25 maj, kl. 8.30 

torsdag 23 juni, kl. 8.30 

torsdag 25 augusti, kl. 13.30 

torsdag 22 september, kl. 13.30 

torsdag 20 oktober, kl. 13.30 

torsdag 17 november, kl. 13.30 

torsdag 15 december, kl. 13.30. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har att besluta om sammanträdestider för år 2022.  

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 13 september 2021, § 138 

Socialförvaltningens beslutsförslag 1 september 2021 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Handläggaren 

 

 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Socialnämnden 2021-09-23 13 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 149 Dnr SN 2021/0120 
 

Meddelande socialnämnden - september 

Svar från ordförande i socialnämnden, 13 september 2021, till 
Demensföreningen Varberg gällande Midsommargården – Dnr SN 
2021/0159 

Kommunstyrelsen 31 augusti 2021; 

• § 153, Förstudierapport byggnation av gruppbostad 

Limabackavägen – Dnr SN 2021/0102 

• § 162, Redovisning av nämndernas arbete med program för 

uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 

2020 – Dnr SN 2021/0099 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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§ 150 Dnr SN 2019/0140 
 

Granskning av delegeringsbeslut 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 

1. anteckna granskningen till protokollet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
 
Socialnämnden beslutade 26 augusti 2021, § 121, att vid nästa 
sammanträde granska de fyra senaste besluten före 26 augusti 2021, 
gällande ekonomiskt bistånd, avslag.   
 

Adam Havasi (M) anmäler att han och Marie Lindén (V) har granskat. de 

fyra senaste besluten före 26 augusti 2021, gällande ekonomiskt bistånd, 

avslag.   

 
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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§ 151  
 

Val av granskningsärende till nästa 
sammanträde 

Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska 
 

1. de fyra senaste besluten före 23 september 2021, gällande 
ledsagarservice enligt LSS. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Protokollsutdrag: Enhetschef uppdragsavdelningen 
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§ 152  
 

Övriga ärende 

Morgan Börjesson (KD) undrar hur det går med hans frågeställning från 
socialnämnden 24 juni 2021 om en ekonomisk jämförelse av  
Midsommargården och köp av boendeplatser Attendo. Ola Viestam,  
avdelningschef, svarar på frågan. 
 
Yvette Diaz (M) ställer fråga om det tagits med i beräkningen om årlig 
storstädning på Midsommargården och om den som bor på särskilt boende  
kan beställa egen städning med Rutavdrag. Förvaltningen återkommer i 
ärendet. 
 
Lena Persson (L) efterfrågar om det finns skillnader mellan egen regin och 
externa utförare när det gäller kontinuitet i hemtjänsten samt ställer fråga 
om förvaltningen påbörjat arbete med fast omsorgskontakt. Anna-Lena 
Sellergren, förvaltningschef, svarar på frågan. 
 
Mikael Karlsson (C) frågar om kostnaden för boende på  
Midsommargården. Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef, svarar på 
frågan. 
 
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om skillnaden i avgiftsdebiteringen 
mellan kommunerna. Förvaltningen återkommer i ärendet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll B  
Socialnämnden 2021-09-23 2 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 153 
 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas 
 
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 6 och 13 september 2021 
 
Protokoll från sociala utskottets sammanträde 30 augusti, 2 september och 
16 september 2021 
 
Beslut under perioden 1 augusti 2021 – 31 augusti 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 augusti 2021 – 18 september 
2021 
Förteckning övriga beslut 21 september 2021 - Dnr SN 2021/0002 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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