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Plats och tid Rådhussalen, Bäckgatan 15, kl. 13.30-15.30 

Beslutande Erland Linjer (M), ordförande 

Turid Ravlo-Svensson (S), vice ordförande 

David Sandrén (M) 

Yvette Diaz (M) 

Anna-Karin Gustafsson (C) 

Ingela Eriksson (C) 

Lena Persson (L)  

Morgan Börjesson (KD) 

Malin Kjellberg (S) 

Erik Rask (S) 

Simon Söderberg (S) 

Ing-Marie Berggren (S) 

Stig Berndtsson (SD) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Mikael Karlsson (C) 

Björn Jonasson (KD)  

Marie Lindén (V) 

 

 

Övriga deltagare Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 

Ola Viestam, avdelningschef 

Maria Sjödahl, avdelningschef 

Maria Mangfors Hallberg, avdelningschef 

Mats Ericson, utvecklingsstrateg kommunikatör 

Lisbeth Klingvall, sekreterare 

Utses att justera Malin Kjellberg (S) 

Justeringens plats 

och tid 
Socialförvaltningen 31 augusti 2020 

Sekreterare Lisbeth Klingvall Paragraf 119-127 

Ordförande Erland Linjer  

Justerande Malin Kjellberg   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Sn § 119 Dnr SN 2020/0112 
 

Nya avgifter inom LSS och psykiatri 

Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta  
 

1. godkänna förslag till nya avgifter inom äldre, LSS och 

socialpsykiatri. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 16 september 2008, § 149, beslutat om avgifter för 
äldre-och handikappomsorg enligt socialtjänstlagens bestämmelser. 
Socialnämnden ansvarar för att ta fram tillämpningsanvisningar för 
avgifterna. Nuvarande tillämpningsanvisningar är beslutade 26 mars 2020,     
§ 51. Det finns några avgifter som avser bistånd till personer med 
funktionsnedsättning som tidigare inkluderats, eller saknats, i 
tillämpningsanvisningar för avgifter för äldres insatser. Dessa 
förtydliganden medför ingen ny kostnad varken för kund eller 
förvaltningen.  
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 17 augusti 2020, § 119 

Socialförvaltningens beslutsförslag 21 juli 2020 

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre, LSS och socialpsykiatri, 

förslag till nya avgifter under rubrikerna: 

10. Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL) 

11. Träningslägenhet enligt socialtjänstlagen (SoL) 

12. Extern placering för vuxna enligt socialtjänstlagen (SoL) 

 

Övervägande 
Socialnämndens tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre, LSS och 
socialpsykiatri behöver kompletteras på grund av att nuvarande tillämpning 
inte är tydlig för alla insatser. Förslag till nya formuleringar gällande 
avgifter har markerats med avvikande färg i tillämpningsanvisningarna. 
 
Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL) är 
särskilda boendeformer för yngre personer med funktionsnedsättning, 
främst riktade till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Dessa 
boendeformer finns inte preciserade i nuvarande anvisning utan har 
tidigare inkluderats i särskilt boende enligt SoL. Det är därmed ingen ny 
avgift som påverkar kund.  
 
Träningslägenheter enligt SoL beviljas under 3 - 6 månader, 
huvudsakligen till yngre personer för att träna färdigheter inför flytt till 
egen bostad alternativt för att utreda om kund har ett behov av fortsatt 
särskild boendeform. För dessa platser kan inga hyreskontrakt skrivas då 
de inte omfattas av hyreslagens regler men kund ska betala en avgift för  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Sn § 119 forts. 
 
bistånd. I nuläget debiteras träningslägenhet enligt tillämpning för 
korttidsplats och medför därmed ingen ny avgift för kund.  
 
Extern placering i form av bostad med särskild service för vuxna 

enligt SoL är huvudsakligen en kortsiktig placering i avvaktan på plats i 

kommunens egna bostäder med särskild service. Boendeformen saknas i 

nuvarande tillämpningsanvisning. Avgift för placeringar i HVB, hem för 

vård eller boende, som detta är att likställa med regleras i 

socialtjänstförordningen och denna avgift tas redan idag ut från kund och 

medför därmed inte heller en ny avgift. 

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

Enhetschef ekonomihandläggare 

Utvecklingsledare äldre 

Handläggaren 
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Sn § 120 Dnr SN 2020/0028 
 

Månadsrapport juni och juli 2020 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. godkänna månadsrapport för juni 2020 och juli 2020. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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 juni 2020 

Månadsrapport juli 2020 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Handläggaren 
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Sn § 121 Dnr SN 2020/0065 
 

Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022-
2025 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
1. godkänna förvaltningens underlag till kommunens budget 2021 och 

långtidsplan 2022 - 2025 och översända den till kommunstyrelsen. 

 

Turid Ravlo-Svensson (S), Malin Kjellberg (S), Erik Rask (S), Simon 

Söderberg (S) och Ing-Marie Berggren (S) deltar inte i beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Nämndernas driftramar för 2021 fastställdes av fullmäktige i samband med 

budgetbeslut i november 2019. Under våren 2020 har förutsättningarna för 

nämndernas arbete med budget 2021 förtydligats genom dokumentet 

Planeringsförutsättningar inför budget 2021, vilka beslutats av 

kommunfullmäktige i juni. 

 
De driftsramar som beslutats genom Planeringsförutsättningar inför 

budget 2021 är de ramar som nämnderna har att förhålla sig till vid 

upprättande av underlag till kommunens budget 2021 och långtidsplan 

2022 - 2025. Vid kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2020 

kommer nämndernas ramar revideras för följande: 

• Eventuellt förändrade uppräkningsfaktorer för prisökningar enligt 

Sveriges Kommuner och Regioners prognos hösten 2020. 

• Övriga ekonomiska justeringar som är av teknisk art och som inte 

påverkar helheten. 

• Eventuella effekter av regeringens höstproposition. 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 17 augusti 2020, § 121 

Socialförvaltningens beslutsförslag 12 augusti 2020 

Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022 - 2025 

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

Handläggaren 
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Sn § 122 Dnr SN 2020/0080 
 

Riktad satsning inom äldreomsorgen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. arbetet med att skapa meningsfulla aktiviteter och en social miljö 

som främjar hälsa och livskvalitet ska även fortsättningsvis ingå i 

äldreomsorgens grunduppdrag och utföras inom såväl egen som 

privat regi. 

2. den särskilda satsningen inom äldreomsorgen som tillfallit såväl 

egen som privat verksamhet ska upphöra 31 december 2020. 

 

Reservation  
Turid Ravlo-Svensson (S), Malin Kjellberg (S), Erik Rask (S), Simon 

Söderberg (S) och Ing-Marie Berggren (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

Morgan Börjesson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
 

Erland Linjer (M) föreslår socialnämnden besluta:  

1. arbetet med att skapa meningsfulla aktiviteter och en social miljö som 

främjar hälsa och livskvalitet ska även fortsättningsvis ingå i 

äldreomsorgens grunduppdrag och utföras inom såväl egen som 

privat regi. 

2. den särskilda satsningen inom äldreomsorgen som tillfallit såväl 

egen som privat verksamhet ska upphöra 31 december 2020. 

Anna-Karin Gustafsson (C) och Lena Persson (L) instämmer i Erland 

Linjers förslag. 

 

Morgan Börjesson (KD) och Turid Ravlo-Svensson (S) föreslår bifall till 

arbetsutskottets förslag att den riktade satsningen inom äldreomsorgen inte 

ska upphöra. Erik Rask (S) instämmer i förslaget. 

 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

socialnämnden beslutar enligt Erland Linjers förslag. 

Omröstnings begärs 

Socialnämnden godkänner följande ordning: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 

Nej-röst för bifall till Erland Linjers (M) förslag 

 

Med 6 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 7 nej-röster för Erland 

Linjers förslag beslutar socialnämnden enligt Erland Linjers förslag. 
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Beslutande Ja Nej 

Erland Linjer (M)  X 

David Sandrén (M)  X 

Yvette Diaz (M)  X 

Anna-Karin Gustafsson (C)  X 

Ingela Eriksson (C)  X 

Lena Persson (L)  X 

Morgan Börjesson (KD) X  

Turid Ravlo-Svensson (S) X  

Malin Kjellberg (S) X  

Erik Rask (S) X  

Simon Söderberg (S) X  

Ing-Marie Berggren (S) X  

Stig Berndtsson (SD)  X 

Summa 6 7 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen satsade under perioden 2015–2018 totalt 7 miljarder kronor på 
att öka bemanningen inom äldreomsorgen genom ett riktat statsbidrag. 
Varbergs kommuns andel var då 13,4 mnkr/år. Målet var att öka kvaliteten 
inom äldreomsorgen, öka tryggheten för äldre kvinnor och män och 
förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik 
äldreomsorg i hela landet.  
 
När det riktade statsbidraget upphörde och omvandlades till ett generellt 
statsbidrag erhöll socialnämnden 2019 en ramförstärkning på 10 mnkr 
årligen. Både det riktade statsbidraget och sedermera ramförstärkningen 
har i sin huvuddel gått till att förstärka arbetet inom särskilt boende i syfte 
att bibehålla och förbättra den upplevda nöjdheten hos kunderna. 
Socialnämnden avsatte 9 mnkr för ändamålet 2019. Kvarvarande 1 mnkr 
avsattes för att finansiera riktade satsningar. Både nämndens egenregi (ca 
65%) och upphandlade verksamheter (ca 35%) fick ta del av medlen. Inför 
budgetarbetet 2020 minskades satsningen något och 8,5 mnkr avsattes för 
ändamålet. 
 
Inom nämndens egenregi har medlen främst använts till en satsning på 
inrättandet av funktionen hälsoledare på särskilda boenden. Funktionen 
syftar till att ytterligare stärka den sociala miljön liksom arbetet med olika 
typer av aktiviteter på boendena. Fokus för uppdraget är hälsofrämjande 
aktiviteter både i grupp och individuellt, och utifrån kundernas önskemål. 
En del i arbetet är att skapa fler forum för kundernas involvering. 
Hälsoledarna har också under en viss del av arbetstiden arbetat med 
vårdnära arbetsuppgifter. Funktionen har inneburit en kvalitetshöjning 
utöver nämndens grunduppdrag.  
 
Målet med insatserna är att bibehålla eller öka kundnöjdheten utifrån 
parametrarna delaktighet, trygghet och aktivitet. Resultatet från 
brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” visar att de 
boende trivs inom förvaltningens egenregi och har en god nöjdhet som  
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Sn § 122 forts. 
 
ligger i nivå eller strax över riksgenomsnittet. Resultatet har varit gott över 
tid. 
 
Inom den upphandlade entreprenaderna har medlen använts på olika sätt 
för att öka trivsel och nöjdhet på respektive boende. 
 
Socialnämnden redovisar i tertialrapporten en negativ prognos för 2020 
motsvarande 25 mnkr. Detta innebär att nämnden måste ta fram åtgärder 
för att nå ekonomi i balans. I arbetet med åtgärderna ser förvaltningen över 
verksamheter och satsningar som ligger utöver grunduppdraget. Ovan 
angivna satsning för att bibehålla och förbättra den upplevda nöjdheten 
inom särskilt boende för äldre är en sådan satsning som ingår i översynen. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 8 juni 2020, § 114, att 
återremittera ärendet för komplettering av utredningen. 
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 17 augusti 2020, § 120 

Socialförvaltningens beslutsförslag 6 juli 2020 

 

Övervägande 
Resultat från brukarundersökningar visar att kundnöjdheten inom särskilt 
boende i egen regi under perioden för satsningen har ökat från en sedan 
tidigare redan hög nivå. Det innebär att särskilda boenden inom Varbergs 
omsorg har en högre kundnöjdhet än genomsnittet i riket. Utifrån sådana 
parametrar är slutsatsen att de särskilda boendena i egen regi håller en hög 
kvalitet över tid. 
 
Då socialförvaltningen uppvisar en negativ prognos i tertialrapporten för 
2020 behöver verksamheter och satsningar som är utöver nämndens  
grunduppdrag ses över och värderas. Satsningen på ökad kvalitet i särskilda 
boenden görs utöver grunduppdraget. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Handläggaren 

 

 
 

 
  



 

 

Reservation 

Den Socialdemokratiska gruppen i socialnämnden reserverar sig mot beslutat 

att avveckla funktionen hälsoledare på våra särskilda boenden. 

Hälsoledare tillkom genom riktade statsbidrag från den socialdemokratiskt 

ledda regeringen och för Varberg Kommun innebar det 13,5 miljoner per år 

fram till 2019. Statsbidraget fanns fortfarande kvar efter 2019 men ingick nu i 

de generella bidragen och då valde Alliansen att dra ner det till 10 miljoner, 

samtidigt som de kallade det ”en särskilt satsning”. Ingen blev av med jobbet, 

då personalen behövdes i den ordinarie verksamheten. Det innebar att tid för 

aktiviteter minskades drastiskt och inom de privata omsorgsföretagen 

användes pengarna till att stärka den ordinarie personalstyrkan. Detta bland 

annat på grund av kritik från IVO att de inte hade tillräckligt med personal på 

natten. 

Nu tar man bort pengarna och beslutar att det skall ingå i grunduppdraget att 

skapa meningsfulla aktiviteter och en social miljö som främjar hälsa och 

livskvalitet. Vi socialdemokrater har förutsatt att det alltid har legat i 

grunduppdraget att skapa goda förutsättningar för våra äldre, men att mitt i en 

pågående pandemi ta bort den personal som skall göra det ”lilla” extra känns 

direkt olämpligt. Inte heller denna gången skall någon bli av med jobbet då de 

behövs i den ordinarie verksamheten. Detta är betydligt större än en 

arbetsmarknadsfråga. Det handlar om att våra äldre skall ha en stimulerande 

och bra vardag utifrån sina förutsättningar och det handlar också om att vår 

personal skall få känna en tillfredsställelse av att de gör skillnad i våra brukares 

vardag. Det är helt enkelt så att det behövs mera pengar till vår verksamhet. 

Varberg den 27 augusti 2020 

 

Den Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden genom 

Turid Ravlo Svensson 



 

Kristdemokraterna i Varbergs reservation mot beslut i Socialnämnden den 
27.8 2020 ärende 7 angående beslut avsluta riktad satsning inom 
äldreomsorgen. 

Kristdemokraterna i Varberg reserverar sig mot beslutet i Socialnämnden i 

ovanstående ärende innebärande att från årsskiftet upphöra med den riktade 

satsning inom äldrevården som Hälsoledarna inneburit. 

Äldrevården befinner sig i en omfattande och stor kris som en följd av 

Coronapandemin. 

Att i det läget göra denna förändring anser vi vara fel. Hälsoledarna bidrar till 

en förbättrad hälsa för våra äldre samt en bättre social miljö på våra 

äldreboende. 

Varberg 2020 08 28 

Morgan Börjesson  

Gruppledare för kristdemokraterna 
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Sn § 123  
 

Utbildningsinsats och verksamhetsbesök - 
Information 

Maria Mangfors Hallberg, avdelningschef, informerar om utbildningsinsats 
och verksamhetsbesök för ledamöter och ersättare i socialnämnden hösten 
2020. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 Sn § 124  
 

Förvaltningens läge på grund av covid-19 - 
Information 

Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef, informerar om lägesrapportering 
för socialförvaltningen utifrån coronaviruset, covid-19. Finns ett behov av 
att successivt återgå till ordinarie verksamhet. Förvaltningen avslutar 
krisledningsstabens arbete till att hanteras på ledningsgruppen varje vecka i 
stället. Förvaltningen kommer fortsatt att följa pandemins utveckling och 
ha beredskap för att kunna gå upp igen. Utvärderingar kommer att göras.   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 Sn § 125 Dnr SN 2020/0079 
 

Beslut dagcentraler – Information 

Socialnämnden beslutade 18 juni 2020, § 107, om bland annat att ge 
serviceförvaltningen i uppdrag att så snart som möjligt avsluta 
dagcentralerna Apelvikshöjd och Tvååker samt att på dagcentral i Rolfstorp 
inte ha helgöppet. Förvaltningen fick i uppdrag av arbetsutskottet 17 
augusti 2020 att tydliggöra beslutet om dagcentraler vid socialnämndens 
sammanträde. 
 
Ola Viestam, avdelningschef, tydliggör information om beslutet att ge 
serviceförvaltningen i uppdrag att avsluta dagcentralerna Apelvikshöjd och 
Tvååker samt att på dagcentral i Rolfstorp inte ha helgöppet. Beslutet avser 
lunchserveringen vid dagcentralerna i Apelvikshöjd och Tvååker samt att 
dagcentralen i Rolfstorp inte ska erbjuda lunchservering på helgerna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 Sn § 126  
 

Meddelande 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 3 juli 2020 gällande tillsyn 
läkemedelshantering – dnr SN 2020/0007 
 
Synpunkter på beslutet om att avsluta dagcentral i Apelvikshöjd 
och Tvååker  

• från enskild 25 juli 2020 och svar på synpunkt till enskild 28 juli 

2020 – dnr SN 2020/0125 

 

• från pensionärsorganisationerna 6 augusti 2020 – dnr SN 

2020/0129 

 

• från enskild 17 augusti 2020 och svar på synpunkt till enskild 17 

augusti 2020 - dnr SN 2020/0133 

Protestlista mot beslutet om att avsluta dagcentral i Apelvikshöjd - 27 juli 
2020 – dnr SN 2020/0140 
 
Kommunfullmäktige 16 juni 2020: 
§ 92, Svar på motion från Katarina Eiderbrant (S) om barnkonventionen – 
dnr SN 2019/0074 
 
Kommunstyrelsen 23 juni 2020: 
§ 126, Återkoppling till socialnämnden med anledning av negativ prognos 
för helåret – dnr SN 2020/0075 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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§ 127

Övriga ärende 

Maria Sjödahl, avdelningschef, svarar på fråga från Ingela Eriksson (C) på 
socialnämnden 23 april 2020 gällande upphandling, miljö. 

Maria Mangfors Hallberg, avdelningschef, svarar på fråga från Lena 
Persson (L) på socialnämnden 18 juni 2020 om personalens 
utbildningsnivå särskilt boende och hemtjänst. 

Lena Persson (L) ställer fråga om besöksförbud på särskilda boenden. 
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef, svarar på frågan.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Sn § 128 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas 
 
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 17 augusti 2020 
 
Protokoll från sociala utskottets sammanträde 18 juni, 25 juni, 9 juli, 23 juli, 6 augusti och 20 
augusti 2020 
 
Beslut under perioden 1 juni 2020 – 31 juli 2020 gällande myndighetsutövning inom: 
Försörjningsenheten, Vuxenenheten, Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande 
flyktingbarn, Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag 
 
Förteckning övriga beslut 26 augusti 2020 - Dnr SN 2020/0018 
 

Datum Beslut Beslutsfattare 

2020-06-25 Avslag på ansökan om att utföra 
hemtjänst enligt lagen om 
valfrihetssystem 

Tiina Ruottinen, 
avtalsutvecklare 

2020-07-02 
 
 

Utevistelse gällande besök vid särskilt 
boende på anordnade mötesplatser med 
anledning av Covid-19 

Erland Linjer, 
ordförande 

2020-07-30 
 
 

Ändra kapacitetstak för Hemma och Bo 
Hemtjänst i Varberg AB för utförande av 
hemtjänst enligt lagen om 
valfrihetssystem 

Tiina Ruottinen, 
avtalsutvecklare 
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