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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Sn § 100 
 

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. godkänna följande ändring i föredragningslistan: 

• Nytt ärende, reglering betalningsansvar mellan Region Halland 
och Varbergs kommun för uppkomna betalningsdagar inom trygg 
och effektiv utskrivning inom hälso- och sjukvården. Ärendet tas 
efter ärende 13. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Sn § 101 Dnr SN 2020/0066 
 

Yttrande - Trafikförsörjningsprogram för Region 
Halland 2020-2024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. förslag till yttrande på Trafikförsörjningsprogram för Region 

Halland 2020–2024 tillstyrks och överlämnas till 

samhällsutvecklingskontoret.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har fått möjlighet att lämna yttrande över 

Trafikförsörjningsprogram för Region Halland 2020–2024.  

 

Som en del i uppdateringen av nuvarande program har två kapitel 

tillkommit: Trafikeringsbehov tåg 2030–2050 samt Samplanering och 

ansvarsfördelning. Dessa tydliggör hur arbetet med kollektivtrafikens 

utveckling i Halland ska ske på kort- och lång sikt. Ett nytt mål har även 

tillkommit, som ska leda till minskad klimatpåverkan genom att fler väljer 

att resa med kollektivtrafiken. Det nya målet som är formulerat i 

trafikförsörjningsprogrammet är att Marknadsandelen (för 

kollektivtrafiken) ska vara minst 30% år 2030 av det totala resandet med 

motoriserade fordon. 

 

Regionen skriver att dialog och samarbete är centralt för att 

kollektivtrafiken ska bidra till samhällsutveckling och möta invånarnas 

vardagsbehov, och efterlyser synpunkter från kommunerna i regionen. 

Samhällsutvecklingskontoret samordnar svaren från kommunen, och 

socialnämnden har getts möjlighet att lämna yttrande. 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 8 juni 2020, § 109 

Socialförvaltningens beslutsförslag 1 juni 2020 

Trafikförsörjningsprogram för Region Halland 2020–2024 

Resandet i kollektivtrafiken i Halland 

Hallands geografi och resbehov – ett underlag till regionalt 
trafikförsörjningsprogram 
 

Övervägande 
Som underlag för Trafikförsörjningsprogram för Region Halland 2020 – 

2024, har regionen även skickat med två rapporter/utredningar (se 

beslutsunderlag). Sammantaget är det ett omfattande material.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Sn § 101 forts. 

 

I detta yttrande belyses de delar som handlar om de målgrupper 

socialnämnden ansvarar för. Dessa grupper och deras behov nämns på flera  

ställen i programmet, bland annat i kapitel 3, Mål och vision. Där står att 

”det ska vara en självklarhet för alla att kunna välja att resa kollektivt 

oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation eller socio-ekonomisk 

bakgrund. Det gäller tex. äldre resande med rullator, personer med 

funktionsvariationer, barn och unga samt resande med barnvagn. Olika 

befolkningsgrupper med sina olika förutsättningar ska kunna ta sig enkelt, 

tryggt, bekvämt och säkert till önskade platser och aktiviteter”. 

 

Stationer som är tillgängliga, upplysta hållplatser, och att kunna pendla 

från kommunens centralort till serviceorterna är viktigt både för 

arbetspendling men även för enskilda och närstående enkelt ska kunna resa 

och hälsa på. Det är även viktigt att kunna pendla regionalt och att bussar 

och tågtider är synkade så resan från dörr till dörr inte blir för lång. Och 

biljettsystem ska vara enkla att förstå och hantera – för alla.  

 

Detta står i programmet, men det är viktigt att understryka att det finns 

frågor att arbeta vidare med. Oavsett ålder eller funktionsnedsättning är 

tillgängligheten viktig för att alla ska kunna leva ett så normalt liv som 

möjligt. Det finns ett antal frågor som regionen behöver arbeta vidare med. 

Till exempel står det ”Via mobilapplikationen ska man kunna hantera hela 

sin resa – från att söka fram en resa, köpa en biljett, få information under 

resan och hantera eventuella ärenden efter resan. Om man som kund inte 

har tillgång till en mobiltelefon eller dator så kommer det att finnas andra 

sätt att köpa och genomföra sin resa”. Men det framgår inte vilka andra 

alternativ som kan vara aktuella. En annan fråga handlar om samordning 

av färdtjänst, sjuktransport etc. – detta bör ske i begränsad omfattning, 

med hänsyn till vilka målgrupper resan avser. Inte alla klarar att resa 

tillsammans.  

 

Socialnämnden anser att det förslag som tagits fram till 

Trafikförsörjningsprogram för Region Halland 2020 – 2024, kan tillstyrkas 

och lämnar sitt yttrande, med ovanstående synpunkter, till 

samhällsutvecklingskontoret.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 

Handläggaren 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Sn § 102 Dnr SN 2020/0068 
 

Yttrande - Hallands kulturstrategi och kulturplan 
2021-2024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. förslag till Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021 – 2024 

godkänns och yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Region Halland har tagit fram Hallands kulturstrategi och kulturplan 

2021–2024 i dialog och samverkan med kommunerna och efter samråd 

med kulturinstitutioner, professionella kulturskapare och idéburen sektor. 

Planen är tvådelad – en del (kulturstrategi) beskriver övergripande 

strategier för att uppnå regionala och nationella mål. Den andra delen 

(kulturplanen) beskriver utvecklingsmöjligheter som identifierats och 

prioriterats för perioden. 

 

Prioriteringarna gäller regionala verksamheter med ekonomiskt stöd från 

Region Halland: egen verksamhet, regionala institutioner och verksamheter 

som regionen tecknar överenskommelser med. Kulturplanen utgör en 

avgörande grund vid bedömning av projektansökningar. Allt 

utvecklingsarbete ska ske i nära samverkan med kommunerna, idéburen 

sektor, kulturlivet och näringslivet i Halland. 

 

Varbergs kommun ska lämna synpunkter på förslaget och remiss har 

skickats till kultur- och fritidsnämnden, förskole- och grundskolenämnden, 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden för 

yttrande. 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 8 juni 2020, § 110 

Socialförvaltningens beslutsförslag 24 april 2020 

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021 - 2024 

 

Övervägande 
Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021 – 2024 ska utgöra en grund för 

de kommande årens kultursatsningar inom regionen för alla målgrupper. I 

detta yttrande kommer endast insatser för de målgrupper socialnämnden 

ansvarar för att beröras. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Sn § 102 forts. 

 

Socialnämnden tillstyrker förslaget till Hallands kulturstrategi och 

kulturplan 2021 – 2024 och lämnar följande synpunkter: 

I planen står ”Ett rikt kulturliv stärker dessutom gemenskapen, vitaliserar 

demokratin, gynnar folkhälsan och medverkar till en god livsmiljö för 

invånarna oavsett kön, bakgrund eller funktionalitet.” Inom flera delar av 

planen nämns både äldre och personer med funktionshinder och att de 

insatser som genomförs även ska vara anpassade för dessa grupper. Det är 

positivt att regionen satsar på kultur och samarbete mellan kommunerna 

och regionen. Olika kulturaktiviteter och den utveckling som sker måste 

omfatta alla grupper i samhället. Det är dock viktigt att se, och förstå, att 

dessa grupper – äldre och personer med funktionshinder – inte är 

homogena grupper, utan består av olika individer med olika intressen.  

 

I den plan som tagits fram för de kommande fyra åren finns dessa grupper 

nämnda på flera ställen. Socialnämnden ser det som positivt och förutsätter 

att arbetet för att erbjuda kultur för alla medborgare i kommunen även 

fortsättningsvis kommer att utvecklas. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 

Handläggaren 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Sn § 103 Dnr SN 2020/0082 
 

Uppföljning av verksamhet som utförs av 
privata utförare 2020 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. godkänna förvaltningens översiktliga redovisning av uppföljning 

och kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare 2020. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunallagen föreskriver att kommunfullmäktige för varje 

mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för 

verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra 

uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i 

privata utförares verksamhet. 

 

Enligt lag ska kommunen: 

• kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av privat 

utförare 

• genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för 

allmänheten att få insyn i verksamheten 

• se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som 

de lämnar till privata utförare 

• tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer 

kan välja mellan olika utförare. 

 

Mot bakgrund av kommunallagen uppdrar kommunfullmäktige åt varje 

berörd nämnd att med utgångspunkt i programmet ansvara för att utförare 

(oavsett driftsform) inom nämndens ansvarsområde bedriver 

verksamheten enligt: 

• de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten 

• de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har 

fastställt i verksamhetsplaner 

• i juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på 

vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi 

följs upp. 

 

Förvaltningen har riktlinjer och rutiner som styr uppföljning. Dessa 

omfattar såväl egenregi som privata utförare. I bilagd matris redogörs 

översiktligt för de mest betydande delarna i förvaltningens uppföljning. 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 1 juni 2020, § 100 

Socialförvaltningens beslutsförslag 22 maj 2020 

Matris, socialförvaltningens uppföljning av utförare 2020 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Sn § 103 forts.  

 

Övervägande 
Sammanfattningsvis kan sägas att så långt som möjligt följs all verksamhet 

upp likartat, dvs utifrån samhällsuppdraget. Viss skillnad blir det dock, och 

detta gäller framför allt personaluppföljning eftersom nämnden har 

arbetsgivaransvar för verksamhet i egenregi (ägaruppdraget). 

 

Förvaltningen arbetar systematisk med planering, beställning och 

uppföljning av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde, såväl 

verksamhet som utförs i egenregi, som verksamhet som utförs av privata 

utförare. För att svara upp mot kravet på allmänhetens insyn (KL 10 kap. 3 

§ p. 6) arbetar förvaltningen systematiskt med att synliggöra det kravet i de 

avtal som ingås.  

 

Förvaltningen dokumenterar årligen det systematiska kvalitetsarbetet i en 

sammanhållen kvalitetsberättelse inklusive patientsäkerhetsberättelse. I 

dessa berättelser är alla utförares resultat, såväl kommunal som privat regi, 

inkluderade. 

 

Vid arbetet med internkontrollen läggs vikt vid att också välja processer och 

kontrollmoment som även omfattar de externa verksamheterna. 

 

Förvaltningen tillhandahåller en jämförelsetjänst för kund samt 

information i en kundvalskatalog, i de fall enskilda kan välja mellan olika 

utförare (KL 8 kap. 18 §). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Sn § 104 Dnr SN 2020/0089 
 

Avtal med Räddningstjänsten Väst och 
återtagande av verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. ge förvaltningen uppdraget att utföra insatserna trygghetslarm i hela 
kommunen dag som natt, samt hemtjänst natt i ordinärt boende. 

 
2. teckna avtal med Räddningstjänst Väst att utföra larmmottagning för 

kunder med trygghetslarm i ordinärt boende. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsten Väst svarar sedan 1 september 2013 för bemanning av 

larmmottagningen som tar emot larm i sina lokaler, från trygghetstelefoner 

i Varbergs kommun, dygnet runt. Räddningstjänsten Väst utför för 

socialnämndens räkning insatser i fråga om hemtjänst natt samt delegerade 

hälso- och sjukvårdsinsatser och trygghetslarm till personer i alla åldrar i 

ordinärt boende. Beslut och beställning av insatserna görs av 

socialförvaltningen. Nuvarande avtal mellan Räddningstjänsten Väst och 

socialnämnden gällde från 1 oktober 2019 och till och med 30 april 2020 

men har förlängts till 31 oktober 2020.  

 

Orsaken till att Socialförvaltningen upprättade avtal med 

Räddningstjänsten Väst gällande trygghetslarm samt hemtjänst natt var att 

få en samlad kompetens samt ökad kvalitet kring larm, utryckning och 

teknik. Genom att samla alla delar skulle även en kostnadseffektivisering 

uppnås.  

 

Under 2019 genomfördes en genomlysning av resursfördelningsavtal 

mellan Räddningstjänsten Väst och socialförvaltningen, mottagning och 

förmedling av trygghetslarm samt utförande av insatserna trygghetslarm 

och hemtjänst natt. Genomlysningen gjordes av en extern utredare. 

Resultatet av genomlysningen pekade på möjliga effektiviseringar och i och 

med det justerades ersättningen i avtalet med Räddningstjänsten Väst 1 

oktober 2019. Då det fanns utrymme för ytterligare justeringar med 1,5 

miljoner per år genom att förändra schablontiderna för hemtjänst natt, 

kom det med som en effektivisering i avtalsförslag från 1 maj 2020.  

 

Räddningstjänsten Väst valde då att inte teckna nytt avtal, med motivering 

att de inte kan bedriva verksamhet med den ersättningen. I och med detta 

har förvaltningen sett över var det är bäst och möjligt att dra gränsen 

gällande trygghetslarm och utförande samt vilken verksamhet som är 

tänkbar att ta över. Detta har gjorts genom intervjuer och insamlat  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Sn § 104 forts. 

 

underlag från såväl Räddningstjänsten Väst som socialförvaltningen, samt 

analys av avtal och ekonomiskt resultat. 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 8 juni 2020, § 111 

Socialförvaltningens beslutsförslag 8 juni 2020 

 

Övervägande 
En av orsakerna till att skapa avtal med Räddningstjänsten Väst var att 

sammanföra de olika verksamhetsområdena till ett och samma ställe och på 

så sätt få till en kostnadseffektivisering. Kostnaderna för utförande av 

insatserna trygghetslarm och hemtjänst natt har sedan 2012 fram till och 

med 2019 ökat från cirka 18 miljoner per år till 34,5 miljoner per år. 

 

Den externa genomlysning som gjordes visade på att det fanns flertalet 

ekonomiska effektiviseringar som kunde genomföras i delar gällande 

bemanningsresurser, logistik och planering som kan optimeras. 

Räddningstjänsten Väst har i dagsläget genomfört några justeringar men 

inte effektiviserat fullt ut till den nivå som det finns behov av. 

 

Synpunkter kring kvalitet, samt den utförda tiden hos kund har under 

avtalstiden diskuterats samt ombetts åtgärdas vid flertalet tillfällen.  

 

Under avtalstidens gång samt vid genomlysning så framkommer det att 

personalen på trygghetslarmet utför insatser som inte ligger inom 

socialtjänstens uppdrag utan tillhör samhällsuppdraget. Exempel på detta 

är utryckning på brand/rökdetektorer och hjärtstopp, första person på plats 

det vill säga stanna vid trafikolyckor, drunkningsolyckor tills 

räddningstjänst är på plats. Detta har medfört att utryckning på 

brand/röklarm utan svar har även hamnat på Varbergs omsorgs 

hemtjänstpersonal på landsbygden att utföra. Hemtjänstpersonalen saknar 

till viss del utbildning och rätt kompetens, teknik för att utföra detta, då de 

är utbildade till undersköterskor eller vårdbiträde. 

 

Då nytt avtal inte tecknats av Räddningstjänsten Väst, samt att de 

kostnadseffektiviseringar och samordningsvinster som socialförvaltningen 

hade som målsättningen att uppnå, inte uppnåtts, ges följande förslag till 

fördelning och avgränsning. 

Varbergs omsorg ansvarar för; 

• Larmadministratörer, vilket innefattar administration/uppföljning/ 

installation/utrustning/teknik/upphandling trygghetslarm 

• Trygghetslarm centrum dag/natt (sedan tidigare finns ansvar för 

landsbygd) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Sn § 104 forts.  

 

• Hemtjänst natt 22–07 

• Fjärrtillsyn 

 

Räddningstjänsten Väst ansvar för; 

• Larmmottagning. 

 

Samarbetsöverenskommelse mellan socialförvaltningens utförare och 

Räddningstjänsten Väst gällande vissa samhällsinsatser kommer att 

utvecklas. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  
Protokollsutdrag: Räddningstjänsten Väst 

Avdelningschef Maria Sjödahl 

Handläggaren 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Sn § 105 Dnr SN 2020/0028 
 

Månadsrapport maj 2020 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. godkänna månadsrapport för maj 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 
Socialförvaltningens beslutsförslag 4 juni 2020 

Månadsrapport maj 2020 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Handläggaren 
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 Sn § 106 Dnr SN 2020/0065 
 

Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 

Socialnämnden och förvaltningen diskuterar underlag till budget 2021 och 
långtidsplan 2022-2025. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Sn § 107 Dnr SN 2020/0079 
 

Dagcentraler 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. ge serviceförvaltningen i uppdrag att så snart som möjligt avsluta 

dagcentralerna Apelvikshöjd och Tvååker samt att på dagcentral i 

Rolfstorp inte ha helgöppet. 

2. höja lunchpriserna för både pensionärer och övriga matgäster med 

10 kr per lunch till 65 kr/lunch för pensionärer och 75 kr/lunch för 

övriga. 

3. ge uppdrag till förvaltningen att tillsammans med 

serviceförvaltningen utreda orsakerna till de höga kostnaderna och 

utarbeta lösningar till att sänka dessa. 

 

Reservation 
Anna-Karin Gustafsson (C) och Ingela Eriksson (C) reserverar sig mot 

beslutet.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna-Karin Gustafsson (C) föreslår i första hand återremiss för att se över 
driftsformen för dagcentralerna i syfte att göra verksamheterna mer 
effektiva och i andra hand avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Morgan Börjesson (KD) föreslår ändring i tredje beslutsatsen att utreda 
orsakerna till de höga kostnaderna i stället för lunchpriserna. 
 
Erland Linjer (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen 
i tredje beslutsatsen från Morgan Börjesson (KD). 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer först fråga om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och konstaterar att socialnämnden beslutar att ärendet ska 

avgöras i dag.  

Omröstning begärs 

Socialnämnden godkänner följande ordning: 

Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras i dag 

Nej-röst för bifall till Anna-Karin Gustafssons (C) förslag att ärendet ska 

återremitteras 

Med 10 ja-röster för att ärendet ska avgöras i dag och 3 nej-röster för att 

ärendet ska återremitteras beslutar socialnämnden att ärendet ska avgöras i 

dag. 

Beslutande Ja Nej 

Erland Linjer (M) X  

David Sandrén (M)  X   
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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  

Ing-Marie Berggren (S) X  

Marie Lindén (V) X  

Stig Berndtsson (SD) X  

Summa 10 3 

 

Ordförande ställer därefter Erland Linjer (M) med fleras förslag mot Anna-

Karin Gustafssons (C) förslag om avslag och konstaterar att socialnämnden 

beslutar enligt Erland Linjer med fleras förslag. 

Omröstning begärs 

Socialnämnden godkänner följande ordning: 

Ja-röst för bifall till Erland Linjer (M) med fleras förslag 

Nej-röst för bifall till Anna-Karin Gustafssons (C) förslag om avslag 

Med 10 ja-röster för Erland Linjer med fleras förslag och 3 nej-röster för 

Anna-Karin Gustafssons förslag beslutar socialnämnden enligt Erland 

Linjer med fleras förslag. 

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  

Ing-Marie Berggren (S) X  

Marie Lindén (V) X  

Stig Berndtsson (SD) X  

Summa 10 3 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Sn § 107 forts. 

Beskrivning av ärendet 
I dagsläget finns det sex dagcentraler med tillhörande restauranger i 
Varberg. Till dessa restauranger kan pensionärer och övriga matgäster 
komma och äta. De restauranger som finns är utspridda över olika delar i 
kommunen. Det finns en på Östergården, Rolfstorp, Södertull, 
Apelvikshöjd, Kungsäter samt Tvååker. Dagcentralerna har även öppet på 
helgerna förutom den i Kungsäter. Matpriset för pensionärer är i dagsläget 
55 kr och för övriga matgäster 65 kr.  
 
Dagcentralernas syfte är i första hand att tillhandahålla en mötesplats med 
tillhörande matservering för pensionärer utan biståndsbeslut. Detta ska ses 
som en preventiv insats för att skapa förutsättningar för social gemenskap 
samt hälsosam mathållning. Utöver pensionärerna äter även matgäster i 
alla olika åldrar mat där också till subventionerat pris.  
 
Det finns en stor variation på hur många lunchgäster som besöker de olika 
dagcentralerna. Det är främst pensionärer som nyttjar dagcentralerna men 
knappt 20% av luncherna 2019 såldes till övriga. Två av dagcentralerna, 
Södertull och Östergården, har betydligt fler gäster än de övriga fyra. 
 

Volymer 

2019 

Totalt 

antal 

luncher 

Genomsnittligt 

antal luncher 

per dag 

Varav 

genomsnittligt 

antal 

pensionärer 

Socialnämnden 

subvention per 

lunch 

Apelvikshöjd 8 728 27 26 135 kr 

Rolfstorp 3 348 10 9 151 kr 

Kungsäter 4 024 15 12 58 kr 

Tvååker 3 329 10 8 223 kr 

Södertull 35 515 111 101 14 kr 

Östergården 28 409 89 64 29 kr 

Summa 83 353 262 220 48 kr 

 

Det låga antalet lunchgäster för flera av dagcentralerna ger en hög 
subvention per lunch. För tre av dagcentralerna är subventionen betydligt 
större än de övriga (se tabell). Lunchpriset är i nuläget 55 kr/lunch för 
pensionärer och 65 kr/lunch för övriga. Dessa priser har inte justerats på 
cirka 10 år. I nuläget subventionerar socialnämnden hela denna verksamhet 
med drygt 4 mnkr årligen. 
 

Beslutsförslag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 8 juni 2020, § 115 

Socialförvaltningens beslutsförslag 1 juni 2020 

Övervägande 
Vid nedläggning av dagcentralerna i Tvååker och Apelvikshöjd kommer 
förvaltningen spara knappt 2 mnkr årligen. Dagcentralen i Rolfstorp är mer 
integrerad med lunchservering på skolbarn men det finns en möjlighet att 
stänga under helger vilket motsvarar en besparing på cirka 250 tkr. 
 
Pensionärerna som äter på dagcentralerna kommer i och med nedläggning 
hänvisas till att ombesörja luncher på egen hand. Dagens samhälle erbjuder 
många olika valmöjligheter till detta. De pensionärer som inte klarar att  
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Sn § 107 forts. 
 
ombesörja mathållningen själva kommer att ha möjlighet att ansöka hos 
socialförvaltningen om biståndsbeslut om matdistribution. I dagsläget är 
det svårt att bedöma hur många av dessa pensionärer som kommer ansöka 
om matdistribution. De pensionärer som är i behov av social gemenskap 
har möjlighet att ansöka om biståndsbedömd dagverksamhet eller 
hemtjänstinsats social gemenskap. Utöver detta finns även mötesplatser 
runt om i kommunen och numera även en digital mötesplats. Dessa är inte 
biståndsbedömda. 
 
Då priserna inte har justerats på många år är det rimligt att höja dessa med 
10 kr/lunch. Detta skulle motsvara en ökad intäkt på drygt 500 tkr årligen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Serviceförvaltningen 

Handläggaren 
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Sn § 108 Dnr SN 2019/0142 
 

Personlig assistans 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för 

upphandling av personlig assistans enligt lagen om offentlig 

upphandling (LOU). 

 

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

Berggren (S) och Marie Lindén (V) reserverar sig mot beslutet.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Turid Ravlo-Svensson (S) och Marie Lindén (V) föreslår avslag på 

arbetsutskottets förslag. 

 

Erland Linjer (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Lena Persson (L) föreslår i första hand bordläggning och i andra hand 

återremiss för ytterligare utredning. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer först fråga om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas 
och konstaterar att socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras i dag.   
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande ordning: 
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras i dag 
Nej-röst för bifall till Lena Perssons (L) förslag att ärendet ska bordläggas 
Med 12 ja-röster för att ärendet ska avgöras i dag och 1 nej-röst för att 
ärendet ska bordläggas beslutar socialnämnden att ärendet ska avgöras i 
dag. 

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  

Ing-Marie Berggren (S) X  
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Marie Lindén (V) X  

Stig Berndtsson (SD) X  

Summa 12 1 

 

Ordförande ställer därefter fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och konstaterar att socialnämnden beslutar att ärendet ska 
avgöras i dag.   
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande ordning: 
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras i dag 
Nej-röst för bifall till Lena Perssons (L) förslag att ärendet ska 
återremitteras 
Med 7 ja-röster för att ärendet ska avgöras i dag och 6 nej-röster för att 
ärendet ska återremitteras beslutar socialnämnden att ärendet ska avgöras i 
dag. 

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 

Ing-Marie Berggren (S)  X 

Marie Lindén (V)  X 

Stig Berndtsson (SD) X  

Summa 7 6 

 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot Turid Ravlo- 
Svensson (S) med fleras förslag om avslag och konstaterar att 
socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande ordning: 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Turid Ravlo-Svensson (S) med fleras förslag 
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag, 5 nej-röster för Turid Ravlo- 
Svensson med fleras förslag och 1 avstår beslutar socialnämnden enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Erland Linjer (M) X   

David Sandrén (M)  X    

Yvette Diaz (M) X    

Anna-Karin Gustafsson (C) X    
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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  

Ing-Marie Berggren (S)  X  

Marie Lindén (V)  X  

Stig Berndtsson (SD) X   

Summa 7 5 1 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 19 september 2019, § 149, att ge förvaltningen i 

uppdrag att se över förutsättningarna för att upphandla personlig assistans 

enligt antingen LOV (lagen om valfrihet) eller LOU (lagen om offentlig 

upphandling) som ett led i att få förvaltningens ekonomi i balans.  

 
I Varbergs kommun har ungefär 100 personer beviljats personlig assistans. 

Cirka 80 % av dessa har idag valt en privat utförare av assistansen, vilket 

stämmer väl överens med de nationella siffrorna. 

 
Egenregin på förvaltningen anordnar assistans för ungefär tjugo kunder. 

Assistansen berör ett hundratal medarbetare och tre enhetschefer. 

Kostnaden för assistansen uppgår till en summa av nästan 60 miljoner 

kronor på förvaltningsnivå, efter ersättningen från Försäkringskassan. 

Förvaltningen uppskattar den totala ekonomiska besparingen till cirka sju 

miljoner vid en upphandling. 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 8 juni 2020, § 116 

Socialförvaltningens beslutsförslag 1 juni 2020 

Socialförvaltningens utredning gällande personlig assistans 

 

Övervägande 
Förvaltningen har vägt för- och nackdelar med att upphandla personlig 

assistans enligt LOU eller LOV. Bedömningen är att upphandling ska ske 

enligt LOU. Vidare bedömer förvaltningen att en leverantör ska 

upphandlas. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Enhetschef Karin Kärrengård 

Handläggaren 

 

 
  



 

 

Reservation 

Vi reserverar oss mot beslutet att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av 

personlig assistans enligt LOU.  

I september 2019 gav Alliansen i Varberg förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar 

för att privatisera den personliga assistansen. 8 månader senare fick vi ett förslag till beslut 

utan underliggande utredning. Efter påtryckningar fick vi efter att förslaget var lagt ett 

underlag som inte visar kundens perspektiv, anhörigas perspektiv eller personalens 

perspektiv. Vi får inte heller en uppfattning om vilka kunder som väljer den kommunala och 

vilka som väljer de privata utförarna. Vi har genom egen fördjupning fått fram att de som har 

kommunal assistans i snitt har 600 timmar mer per år än de som väljer privata. Det kan 

innebära att det är de med tyngst behov som väljer det kommunala alternativet. Vi vet också 

att flera av de som i dag har valt kommunal regi, tidigare har haft privat och nu är helt 

förtvivlade över tanken att bli tvungen att gå tillbaks till ett alternativ de upplevde som 

sämre. 

Vi vet också att anställningsavtalen har lägre ersättning och kortare semester hos privata 

utförare, vilket gör att vi inte kan förutsätta att personal av lojalitet mot sin kund väljer att 

följa med i upphandlingen. Vi har kunder i dag som har haft samma personliga assistenter 

hos sig genom många år och som känner stor trygghet med den goda kompetensen deras 

assistenter har. Risken genom att ta bort det kommunala alternativet är att kunderna får 

större omsättning på assistenter och det kan också innebära att personer som tidigare har 

klarat av ett eget boende nu tvingas söka sig till ett LSS boende som alternativ. 

I dag har vi valfrihet i kommunen, du kan välja privat, kommunalt eller helt i egen regi. Vi kan 

inte ställa oss bakom ett förslag som ger mindre valfrihet, risk för brist på kompetens och 

kontinuitet och sämre villkor för våra anställda. Dessutom skapar det oro hos anhöriga som 

aldrig helt kan släppa ansvaret för vuxna barn eller syskon. 

 

Varberg den 18 juni 2020 

 

Den Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden genom 

Turid Ravlo Svensson 

Samt Marie Lindén Vänsterpartiet 
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 Sn § 109  
 

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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 Sn § 110   
 

Trygg och effektiv utskrivning – Information 

Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef, informerar om trygg och effektiv 
utskrivning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 Sn § 111 Dnr SN 2020/0103 
 

Reglering betalningsansvar mellan Region 

Halland och Varbergs kommun för uppkomna 

betalningsdagar inom trygg och effektiv 

utskrivning inom hälso- och sjukvården 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. godkänna att en 50% jämkning sker på kvarvarande ej betalda 

månader, med den innebörden att kommunerna för perioden 

november 2018 till och med april 2020 betalar en reviderad fordran 

på 3,7 mnkr.  

2. jämkning på kommande fakturor fortsätter med 50 % till dess att ny 

överenskommelse träffats. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt gällande överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i Halland uppgår kommunens betalningsansvar 
mellan november 2018 till och med april 2020 till 7,4 mnkr. Regionen har 
per sista april en fordran på 7,4 mnkr  

• Fakturor har skickats under del av perioden sedan avtalet tecknats. 

• Region har pausat faktureringen från och med september 2019, för 
att föra en dialog om fortsatt process.  

• Fakturorna som ej är skickade, kommer nu efter att dialog har förts, 
att skickas ut under sommaren 2020. Faktureringen avser den tid 
som har gått sedan avtalet tecknades fram till aktuell period. 

 
Efter dialog mellan kommun och regionen kommer följande modell att 
tillämpas. Jämkning sker så att regionen fakturerar 50 % av beloppet enligt 
nuvarande överenskommelse fram tills ny överenskommelse om 
ersättningsmodeller träffats alternativt gällande avtal löpt ut. Modellen 
baseras på följande särskilda villkor: 

• Kommunen accepterar denna jämkning utan att tvista om tidigare 
eller kommande fakturor och har förtroende för regionens 
fakturering. 

• Om en kommun frångår denna överenskommelse så övergår 
faktureringen till att följa tidigare överenskommelse. 

• Samtliga parter förklarar sig nöjda med denna lösning. 

• Den ekonomiska konsekvensen för kommunen bygger på en 
reviderad fordran på 50 % (3,7 mnkr). Jämkning på kommande 
fakturor fortsätter därefter tills att ny överenskommelse träffas. 

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens beslutsförslag 17 juni 2020 
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Sn § 111 forts.  
 

Övervägande 
Region Halland och kommunerna i Halland har kommit överens om att 
anta Rutin och anvisning för ny arbetsprocess gällande trygg och effektiv 
utskrivning från slutenvården inom hälso- och sjukvården.  Parterna har 
enats om att ta fram en ny betalningsmodell som bygger på denna 
arbetsprocess och på genomsnittstal, istället för som nuvarande, på 
individer. Parterna har även kommit överens om att hantera nuvarande 
fakturatvist enligt ovanstående att dela på betalningsansvaret med 50-50%. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Handläggaren 
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 Sn § 112  
 

Meddelande 

Underrättelse från Inspektionen för vård och omsorg 25 maj 2020 gällande 
information om tillsyn med anledning av covid-19, Ölandsgatan, Hemtjänst 
Centrum, Träslövsvägen 23 – Dnr SN 2020/0091 
 
Kommunfullmäktige 19 maj 2020: 
§ 72, Antagande av översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för 
Tvååker – Dnr SN 2018/0152 
§ 73, Antagande av översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för 
Kungsäter – Dnr SN 2018/0134 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 Sn § 113  
 

Övriga ärende 

Lena Persson (L) ställer fråga om personalens utbildningsnivå i särskilt 
boende och hemtjänst. Förvaltningen återkommer i frågan. 
 
Morgan Börjesson (KD) påpekar att nämnden fortsättningsvis informeras 
om avdelningschef slutar innan det rapporteras i media. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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