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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 69 Dnr SN 2021/0097 
 

Tertialrapport 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 

1. godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport för 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.  

 
Nämnderna rapporterar till kommunstyrelsen fem gånger per år; 

månadsrapport efter februari och oktober, tertialrapport efter april, 

delårsrapport efter augusti samt årsredovisning. Omfattningen av 

rapporteringen vid de olika tillfällena skiljer sig, där delårsrapport och 

årsredovisning är de mest omfattande. 

 

Den pågående pandemin har kraftigt påverkat socialnämndens 

verksamheter med både ett ökat behov av vård och omsorg samt en hög 

sjukfrånvaro. Detta innebär en hög arbetsbelastning i flera verksamheter 

vilket i sin tur påverkar både arbetsmiljön och det ekonomiska resultatet 

negativt. De direkta kostnaderna kopplat till pandemin beräknas uppgå till 

25-30 mnkr för helåret. Flera verksamheter såsom daglig verksamhet och 

dagverksamhet har under perioden varit omställda eller pausade i syfte att 

skydda riskgrupper och minska smittspridningen i samhället. Under 

perioden har även arbete skett med att vaccinera patienter inskrivna i den 

kommunala hälso- och sjukvården.  

 

I mars öppnade det nya särskilda boendet, Midsommargården, med 60 

lägenheter samt dagverksamhet. En större del av platserna, liksom hela 

dagverksamheten, är riktade mot personer med demenssjukdom. Dessutom 

är en avdelning inriktad på yngre personer med demenssjukdom. Nämnden 

ser även en klar ökning av behovet av familjehemsplaceringar samt ett ökat 

behov av skyddat boende under inledningen av året. 

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens beslutsförslag 12 maj 2021 

Tertialrapport 2021 socialnämnden 

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

Handläggaren 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 70 Dnr SN 2021/0028 
 

Månadsrapport april 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 

1. godkänna månadsrapport för april 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 12 maj 2021 
Månadsrapport april 2021 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Handläggaren 
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 § 71  
 

Tidsplan budget - Information 

Ola Viestam, avdelningschef, informerar om tidsplan för budget 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 72 Dnr SN 2021/0078 
 

Förstudie för kylanläggningar på särskilda 
boenden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. föreslå att serviceförvaltningen startar en förstudie angående 

kylanläggningar på särskilda boenden. 

2. godkänna en förstudiekostnad på cirka 190 tkr och att kostnaden 

belastar socialnämnden om projektet ej genomförs. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
De särskilda boendena i Varbergs kommun har sedan många år tillbaka 
haft problem med höga temperaturer under sommarmånaderna. 
Problematiken ökade ytterligare under sommaren år 2020 då personal 
avråddes från att använda fläktar på grund av smitto- och spridningsrisk av 
covid-19. 
 
Teknikutrymmena på boendena är idag anpassade efter den befintliga 
anläggningen. Det innebär att förutsättningarna ser väldigt olika ut 
beroende på boende och att varje boende behöver utredas huruvida det är 
möjligt att sänka inomhustemperaturen. Totalt behöver 23 boenden 
utredas. 
 
Förstudien kommer att innehålla: 

• Fastställande av bästa möjliga åtgärd för att föra in kyla i respektive 
byggnad 

• Prisuppskattning per byggnad 
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 17 maj 2021, § 80 

Socialförvaltningens beslutsförslag 19 april 2021 
 

Övervägande 
Socialförvaltningen har diskuterat frågan med serviceförvaltningen och gör 

bedömningen att en förstudie behöver genomföras för att utreda 

möjligheterna och klargöra kostnader. Serviceförvaltningen uppskattar 

kostnaden för förstudien till cirka 190 tkr. Efter avslutad förstudie kommer 

det vara möjligt att prioritera införandet av åtgärd beroende på nytta och 

kostnad. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Serviceförvaltningen 

Handläggaren 
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§ 73 Dnr SN 2021/0086 
 

Internuppdrag – Familjeresurs intensiv 
familjebehandling 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. anta internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och Varbergs 

omsorg gällande insatsen Familjeresurs intensiv familjebehandling. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan Börjesson (KD) och Erland Linjer (M) föreslår bifall till 

arbetsutskottets förslag att anta internuppdrag mellan 

uppdragsavdelningen och Varbergs omsorg gällande insatsen Familjeresurs 

intensiv familjebehandling.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Ny insats, Familjeresurs intensiv familjebehandling, startar under våren 
2021. Med anledning av detta har ett internuppdrag tagits fram. 
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 17 maj 2021, § 81 

Socialförvaltningens beslutsförslag 11 maj 2021 
Internuppdrag Familjeresurs intensiv familjebehandling 
 

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 internuppdraget, och det ger en tydlighet i vad som 
förväntas av utförarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Handläggaren 
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§ 74 Dnr SN 2021/0082 
 

Förlängning av avtal med Norlandia Care AB 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. återremittera ärendet för kompletterande utredning utifrån då det 

inkommit nya uppgifter om Norlandias verksamhet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Turid Ravlo-Svensson (S) föreslår återremiss av ärendet för kompletterande 
utredning utifrån då det inkommit nya uppgifter om Norlandias 
verksamhet. Ing-Marie Berggren (S) och Erland Linjer (M) instämmer i 
förslaget.  

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslag på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras och finner att socialnämnden beslutar att återremittera 
ärendet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har sedan 1 oktober 2018 avtal med Norlandia Care AB för 

utförande av vård och omsorg på särskilda boenden på Sannavägen och 

Bäckvägen i Tvååker samt på Västra Ringvägen i Veddige. Avtalet löper till 

och med 30 september 2022 med möjlighet till fyra års förlängning under 

perioden 1 oktober 2022 – 30 september 2026. Beställaren har ensidig rätt 

att förlänga avtalet och ska meddela Norlandia Care AB senast 30 juni 2021 

huruvida avtalet förlängs eller inte. 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 17 maj 2021, § 83 

Socialförvaltningens beslutsförslag 26 april 2021 
 

Övervägande 
Förvaltningen har följt upp verksamheten årligen. I samband med 2019 års 
uppföljning uppmärksammades vissa brister och utvecklingsområden 
angående genomförandeplaner, personlig omvårdnad, bemanning, egentid, 
aktiviteter, utevistelse, informationsöverföring och kontakt med legitimerad 
personal, vårdskadebyggande arbete, avvikelser och medicintekniska 
produkter. Norlandia Care AB fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan. 
Vid uppföljning av handlingsplan kunde viss förbättring ses. 
  
Den senaste uppföljningen gjordes under november 2020 – mars 2021. 
Uppföljningen visar att Norlandia Care AB har utvecklade och 
strukturerade arbetssätt inom många områden. Några områden behöver 
utvecklas ytterligare, bland annat gällande genomförandeplaner och 
aktiviteter, men i stort har verksamheten arbetat mycket med att skapa  
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§ 74 forts.    Dnr SN 2021/0082 
 
struktur och öka kvaliteten för de boende. Antalet synpunkter och klagomål 
har minskat betydligt och kundnöjdheten har ökat på många frågor. 
 
Utifrån det goda förbättringsarbete Norlandia Care AB har visat vid senaste 
uppföljning är det förvaltningens uppfattning att avtalet med Norlandia 
Care AB kan förlängas.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Enhetschef uppdragsavd Anette Johansson 

Handläggaren 
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§ 75 Dnr SN 2020/0031 
 

Förlängning av avtal med Sodexo AB 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. ändra förlängningsklausulen i avtalet med Sodexo AB från en 

tvåårig förlängningsoption till två förlängningsoptioner á ett år. 

2. förlänga avtalet med Sodexo AB med ett år under perioden 15 mars 

2022 till och med 14 mars 2023. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har sedan 15 mars 2020 avtal med Sodexo AB för 
produktion och leverans av kyld mat för äldre. Avtalet löper till och med 14 
mars 2022 med möjlighet till 2 års förlängning. Eventuell förlängning av 
avtalet ska meddelas senast nio månader innan ordinarie avtalstids utgång. 
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 17 maj 2021, § 84 

Socialförvaltningens beslutsförslag 26 april 2021 
Sammanställning – Matdistribution Varbergs kommun 

 

Övervägande 
Förvaltningen har följt upp avtalet under december 2020 – mars 2021. 

Uppföljningen visade att Sodexo AB uppfyllde de ställda kraven inom de 

flesta områden men att det fanns vissa brister angående näringsinnehåll 

och matsedlar. Sodexo AB fick därför i uppdrag att ta fram en 

handlingsplan med beskrivning av hur det säkerställs att kraven på 

näringsinnehåll uppfylls. I samband med detta gjorde Sodexo AB vissa 

justeringar i sin produktion för att uppfylla kraven. Angående matsedlar 

begärdes ingen handlingsplan men Sodexo AB lämnade sin förklaring till 

bristande kravuppfyllnad. 

 

Utifrån uppföljningsresultat och de åtgärder Sodexo AB har vidtagit för att 

uppfylla kraven är det förvaltningens uppfattning att avtalet med Sodexo 

AB kan förlängas. Dialog kring matsedlar pågår. 

 

Avtalet kan förlängas med två år. Förvaltningen föreslår dock en ändring av 

förlängningsklausulen från en tvåårig förlängningsoption till två 

förläningsoptioner á ett år. Förvaltningen föreslår vidare att avtalet förlängs 

endast med ett år för att därefter avveckla insatsen matdistribution.  

 

Anledningen till avvecklingen är dagligvaruhandelns utveckling av att 

tillhandahålla kyld mat. Omvärldsbevakningen visar att flera andra 

kommuner inte längre erbjuder färdig mat i form av matdistribution utan  
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§ 75 Dnr SN 2020/0031 
 

hänvisar till andra alternativ, exempelvis digitala inköp av 

dagligvaruhandeln.  

 

För att kunna undersöka och säkerställa att behovet av specialkost kan 

tillgodoses efter avvecklingen behöver det nuvarande avtalet förlängas, men 

endast med ett år. Sodexo AB har meddelat att de är positiva till en ändring 

av förlängningsklausulen samt till en förlängning av avtalet med ett år. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Enhetschef uppdragsavd Karin Antonsson 

Handläggaren 
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§ 76 Dnr SN 2021/0065 
 

Yttrande - Regional handlingsplan för 
suicidprevention 2021 - 2025 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. ställa sig bakom Regional handlingsplan för suicidprevention 2021 - 

2025 gällande de områden som rör nämndens verksamheter och 

meddela kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat 

arbetssätt där representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, 

myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer medverkat.  

Handlingsplanen är utsänd på remiss till alla nämnder i Varbergs kommun 

samt Räddningstjänst Väst som ska inkomma med svar till 

kommunstyrelsen om nämnden ställer sig bakom handlingsplanen eller ej 

för de delar som rör den egna verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 17 maj 2021, § 85 

Socialförvaltningens beslutsförslag 11 maj 2021 
Regional handlingsplan för suicidprevention 2021 - 2025 
 

Övervägande 
Syftet med den framtagna regionala handlingsplanen för suicidprevention 

är att skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbarhet 

över tid i det suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och 

suicidförsök i Halland ska minska. För att uppnå detta är handlingsplanen 

uppbyggd utifrån sex övergripande fokusområden varav fem områden berör 

socialnämndens verksamheter i olika stor omfattning.  

Dessa fem områden är;  

- Att främja det friska och minska stigma - minska stigma och 

sprida kunskap om psykisk ohälsa och suicid  

- Skolbaserad suicidprevention – socialförvaltningen ska 

samverka med skolan samt andra berörda aktörer 

- Kompetensutveckling – göra en kartläggning om vilka olika 

kompetensutvecklingsbehov som finns i nämndens verksamheter samt 

erbjuda kompetensutveckling utifrån behov i samråd med regionala 

samordnaren  

- Stärkt vårdkedja och samverkan – vara delaktiga i att stärka 

samverkan mellan kommun, närsjukvård och psykiatri genom lokala 

samverkansforum  

- Stöd till efterlevande - ansvara för att kunna ge information till 

efterlevande för stöd 
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§ 76 forts.    Dnr SN 2021/0065 
 
Det övriga fokusområdet är suicidprevention i fysisk miljö som inte berör 
socialnämnden.  
 
Innehållet i handlingsplanen är relevant för socialnämndens uppdrag. 
Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom handlingsplanen 
gällande de områden som rör nämndens verksamheter. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Handläggaren 
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§ 77 Dnr SN 2021/0079 
 

Remissvar - Författningsförslag i promemorian 
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. remissvar över författningsförslag i promemorian Barnets bästa när 

vård enligt LVU upphör godkänns. 

2. remissvaret skickas till Socialdepartementet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förslag på hantering av insatser till de barn som inte längre behöver vård 

med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har 

tagits fram av regeringen. I syfte att ytterligare stärka tryggheten, 

säkerheten och stabiliteten för barn och tillvarata barnets bästa föreslås i 

promemorian att en bestämmelse införs i 21 § LVU som innebär att 

socialnämnden inte får besluta att vård ska upphöra förrän de 

omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och 

genomgripande sätt. 

 

I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka principen om 

barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som 

vårdas enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) och socialtjänstlagen (2001:453), (SoL). Varbergs kommun har fått 

möjlighet att lämna yttrande på denna promemoria, och yttrandet ska 

lämnas till Socialdepartementet. 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 17 maj 2021, § 86 

Socialförvaltningens beslutsförslag 10 maj 2021 
Remissvar över promemoria Barnets bästa när behov av LVU upphör, Ds 

2021:7 – till Socialdepartementet 

Promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör, Ds 2021:7 

 

Övervägande 
Promemorian innehåller ett flertal förslag hur staten, regioner och 

kommuner ska arbeta. Detta yttrande omfattar de förslag som rör 

kommunerna. De är:  

• När vård har beslutats med stöd av 2 § LVU får socialnämnden inte 

besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som 

föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande 

sätt. 

• När barnet är placerad i familjehem och socialnämnden överväger om 

vård enligt LVU fortfarande behövs, eller prövar om vård enligt LVU ska  
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§ 77 forts.    Dnr SN 2021/0079 

 

upphöra ska socialnämnden också överväga om det finns skäl att 
ansöka om flyttningsförbud. 

• När barnet är placerat i familjehem och socialnämnden överväger om 

vård enligt socialtjänstlagen fortfarande behövs, eller vårdnadshavare 

eller den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, begär att vården ska 

upphöra, ska socialnämnden också överväga om det finns skäl att 

ansöka om flyttningsförbud. 

• Socialnämnden ska senast när barnet varit placerad i samma 

familjehem under två år särskilt överväga om det finns skäl att ansöka 

om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. 

• Socialnämnden ska följa upp situationen för den som är under 18 år när 

vård har upphört enligt 21 § LVU. Om den unge ska återförenas med 

den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne när vård har 

upphört men återföreningen behöver förberedas, ska socialnämnden 

följa upp den unges situation först när återförening har skett. En 

uppföljning ska avslutas senast sex månader från det att 

socialnämndens uppföljningsskyldighet inträder. Uppföljningen ska 

avslutas tidigare om socialnämnden finner skäl att inleda utredning 

enligt 11 kap. 1 § första stycket SoL. Vid en uppföljning får 

socialnämnden konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som 

behövs samt samtala med den unge utan vårdnadshavarens samtycke.  

Socialnämnden ska underrätta den unge, om han eller hon har fyllt 15 

år, och vårdnadshavare som berörs när uppföljningen inleds respektive 

avslutas. 

• Inför umgänge och inför prövning av om vård enligt 21 § LVU ska 

upphöra får socialnämnden, om det finns anledning till det, besluta att 

vårdnadshavare eller förälder ska lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-

, svett- eller hårprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av 

narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant 

medel som avses i 1 § lagen (1991:1696) om förbud mot vissa 

dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om 

förbud mot vissa hälsofarliga varor.  

Ett beslut om att vårdnadshavare eller förälder ska lämna prov får 

endast fattas om inte annat motiveras av medicinska och liknande skäl. 

Ett sådant beslut får endast fattas i den mån åtgärden är försvarlig med 

hänsyn till dess syfte och övriga omständigheter. Vidare gäller att 

kontrollen får genomföras endast i den form och utsträckning som är 

nödvändig för det angivna syftet. 

 

Promemorians slutsatser är att barnets bästa inte bör utgöra ett 

självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. 

Promemorian väger för och nackdelar och menar att nackdelarna 

överväger, ur ett juridiskt perspektiv. För att ändå säkerställa barnets bästa, 

väljer man istället att stärka upp andra delar, se punkterna ovan. 
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§ 77 forts.    Dnr SN 2021/0079 
 

Kostnaderna för att följa upp ett barns situation efter avslutad vård bedöms 

öka. Trots detta, innebär förslag för att säkerställa barnets situation när 

LVU-vården upphör, en påtaglig förbättring jämfört med den situation som 

finns med gällande lagstiftning.  

 

Socialnämnden anser utifrån detta att de förslag som lämnats i 

promemorian Barnens bästa när vård enligt LVU upphör är bra och bör 

genomföras.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Socialdepartementet 

Avdelningschef uppdragsavdelningen 
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§ 78 Dnr SN 2020/0181 
 

Yttrande - Motion om trygg anställning av 
ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen 
och riskerar utvisning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. motion om trygg anställning av ungdomar som omfattas av nya 

gymnasielagen och riskerar utvisning avstyrks och yttrande lämnas 

till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Turid Ravlo-Svensson (S), Malin Kjellberg (S), Erik Rask (S), Ing-Marie 

Berggren (S) och Ingela Axelsson (S) föreslår bifall till motionen.  

 

Erland Linjer (M) föreslår bifall till arbetsutskottet förslag att avstyrka 

motionen om trygg anställning av ungdomar som omfattas av nya 

gymnasielagen och riskerar utvisning och att yttrandet lämnas till 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsordning  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Björn Mellquist (V) och Kajsa Lissel (V) har lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige gällande anställning av ungdomar som omfattas av 

nya gymnasielagen och riskerar utvisning.  

 

Förslaget i motionen är att Varbergs kommun verkar för att erbjuda 

tillsvidareanställning till de ungdomar som nu har tillfälliga anställningar 

inom äldreomsorgen, samt de som under detta läsår avslutar sin utbildning 

på Vård- och Omsorgsprogrammet i kommunen. Hänsyn ska tas till lagen 

om anställningsskydd (LAS) och gällande kollektivavtal.  

 

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden.  

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 17 maj 2021, § 87 

Socialförvaltningens beslutsförslag 3 maj 2021 
Motion om trygg anställning av ungdomar som omfattas av nya 

gymnasielagen och riskerar utvisning 
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§ 78 forts.   Dnr SN 2020/0181 

 

Övervägande 
Sverige har genom beslut av riksdagen 2018, antagit en gymnasielag som 

syftar till att ge ensamkommande permanent uppehållstillstånd, utifrån att 

de klarat utbildning och fått fast anställning inom sex månader. Som det 

står i motionen, har socialförvaltningen behov av att rekrytera personal.  

 

Förvaltningen arbetar för att samtliga som anställs ska ha lämplig 

utbildning. För de som motionen handlar om, godkänt vård- och 

omsorgsprogram, vilket kan leda till anställning som undersköterska. En 

individuell prövning görs alltid utöver detta – för personlig lämplighet samt 

kunskap i svenska för kommunikation och dokumentation. 

 

Socialförvaltningen arbetar utifrån detta idag, och kan inte lyfta, eller ge 

förtur till en viss målgrupp i rekryteringen. Alla som söker tjänst ska 

behandlas lika enligt gällande lagar. Behov och kompetens ska vara 

avgörande. De ungdomar som haft korttidsarbete och visat att de passar 

inom de verksamheter socialnämnden erbjuder, får erbjudande när de 

söker fast anställning, utifrån de lagar som styr anställning (inklusive lagen 

om anställningsskydd LAS) som kommunen har att följa.   

 

Att verka för att de ungdomar som avses i motionen ska anställas ser 

socialnämnden att verksamheten kan göra – med hänsyn till att de 

godkänts på utbildningen och uppfyller de krav som beskrivits ovan.  

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

Handläggaren 
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§ 79  
 

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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 § 80  
 

Meddelande 

Beslut från Länsstyrelsen i Hallands län om statsbidrag till verksamhet med 
personligt 
ombud – Dnr SN 2020/0209 
 
• Kommunfullmäktige 20 april 2021 
§ 47 - Årsredovisning 2020 - Varbergs kommun 
§ 52 – Strategi för långsiktig inkludering – dnr SN 2020/0175 
 
• Kommunstyrelsen 27 april 2021 
§ 66 - Planeringsförutsättningar inför budget 2022 
§ 90 - Yttrande över revisionsrapport Granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen med inriktning på organisatorisk 
och social arbetsmiljö – dnr SN 2021/0064 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 81 Dnr SN 2019/0140 
 

Granskning av delegeringsbeslut 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. anteckna granskningen till protokollet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
David Sandrén (M) och Ing-Marie Berggren (S) anmäler att de granskat de 

fyra senaste besluten före 29 april 2021, gällande anhörigbidrag, bifall. 

 
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 82  
 

Val av granskningsärende till nästa 
sammanträde 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska 
 

1. de fyra senaste besluten före 27 maj 2021, gällande boendestöd 

vuxna, avslag. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Enhetschef uppdragsavdelningen 
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 § 83  
 

Övriga ärende 

Erland Linjer (M), ordförande, informerar om kommande arbetsmöte med 
socialnämnden torsdagen 3 juni 2021, kl. 8.30-12.00. 
 
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om nämndens beslut om 
matserveringen på Apelvikshöjd. Förvaltningen återkommer i ärendet. 
 
Stig Berndtsson (SD) lyfter frågan om reservgeneratorer till 
områdeskontoren.  
 
Morgan Börjesson (KD) tar upp ett seminarium om Ny teknik i 
äldreomsorgen 21 september 2021.  
 
Yvette Diaz (M) ställer fråga om fritt vårdval på särskilt boende. Kristin 
Ahne, avdelningschef, svarar på frågan.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Socialnämnden 2021-05-27 24 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 84 
 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas 
 
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 10 maj och 17 maj 2021 
 
Protokoll från sociala utskottets sammanträde 29 april, 12 maj och 27 maj 
2021 
 
Beslut under perioden 1 april 2021 – 30 april 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 22 april 2021 – 20 maj 2021 - Dnr 
SN 2021/0002 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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