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Plats och tid Sammanträdesrum Kommunfullmäktiges sessionssal, kv. Postmästaren, kl. 

13.30-15.40 

Beslutande Erland Linjer (M), ordförande 

Turid Ravlo-Svensson (S), vice ordförande                                                          

Yvette Diaz (M)                                                        Tjänstgörande ersättare 

Anna-Karin Gustafsson (C)                                    Adam Havasi (M) ersätter 

Ingela Eriksson (C)                                                  David Sandrén (M) 

Lena Persson (L) 

Morgan Börjesson (KD) 

Malin Kjellberg (S) 

Erik Rask (S) 

Ing-Marie Berggren (S) 

Ingela Axelsson (S) 

Stig Berndtsson (SD) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Mikael Karlsson (C) 

Björn Jonasson (KD) 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 

Ola Viestam, avdelningschef 

Alexandra Landin, avdelningschef 

Marie Christiansson, avdelningschef 

Kristin Ahne, avdelningschef 

Josefin Alström, avdelningschef, §§ 173-175 

Lisbeth Klingvall, sekreterare 

Mats Ericson, utvecklingsstrateg kommunikation 

Pär Claesson, verksamhetschef, § 173 

 

 

Utses att justera Stig Berndtsson (SD) 

Justeringens plats 

och tid 
Socialförvaltningen 25 november 2021 

Sekreterare Lisbeth Klingvall Paragraf 173-184 
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Ordförande Erland Linjer  

Justerande Stig Berndtsson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 173  
 

Midsommargården – Information 

Pär Claesson, verksamhetschef, informerar om verksamheten på 
Midsommargården.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 174 Dnr SN 2021/0028 
 

Månadsrapport oktober 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 

1. godkänna förvaltningens förslag till månadsrapport oktober 2021- 
socialnämnden och översända den till kommunstyrelsen.  

2. godkänna socialnämndens månadsrapport oktober 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 en månadsrapport två  
gånger per år i februari och oktober. Månadsrapporten syftar till att ge en 
kortfattad bild av förvaltningens resultat och prognos. Månadsrapporten 
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 9 november 2021 
Månadsrapport oktober 2021 - socialnämnden  
Socialnämndens månadsrapport oktober 2021 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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§ 175  
 

Internbudget 2022 - Information 

Ola Viestam, avdelningschef, informerar om strukturen för internbudget 
2022.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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§ 176 Dnr SN 2021/0184 
 

Revidering av avtal om socialjour 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
1. godkänna revidering av avtalet om gemensam socialjourverksamhet 

i Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Varbergs kommun, 

Hyltes kommun och Laholms kommun. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnderna i Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Hyltes 
kommun och Varbergs kommun tecknade år 2006 ett avtal om gemensam 
socialjourverksamhet där Falkenbergs kommun åtog sig att organisera 
socialjourverksamheten för de deltagande kommunerna. 
 
Socialnämnden i Varbergs kommun beslutade 26 maj 2010, § 146 att säga 
upp avtalet för omförhandling av avtalet. Inför omförhandlingen 
meddelade Laholms kommun sitt intresse av att ingå i samarbetet. Den 30 
mars 2011, § 69 beslutade socialnämnden i Varbergs kommun att fortsätta 
samarbetet i socialjour. Därefter tecknades ett nytt avtal som gäller från och 
med 1 april 2011 och tillsvidare. 
 
Avtalet har inte reviderats sedan 2011. Socialjourens styrgrupp, med 
representanter från alla kommuner, har under 2021 gjort en översyn av 
avtalet och kommit fram till att det i stora delar fungerar väl, men att 
mindre justeringar behöver göras. 
 
Socialnämnden i Falkenbergs kommun har 21 september 2021, § 129 
beslutat att revidera avtalet i enlighet med presenterat förslag. 
 
Det reviderade avtalet ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 8 november 2021, § 160 

Socialförvaltningens beslutsförslag 21 oktober 2021 

Förslag på reviderat avtal om gemensam socialjourverksamhet 

 

Övervägande 
Socialjourens styrgrupp föreslår att avtalet revideras gällande socialjourens 

arbetsuppgifter (§ 7). Avtalskommunerna vill att socialjouren ska ha ett 

utökat uppdrag att bistå vid handräckningsbegäran vid LVU (lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga) utanför länets gränser. Då detta 

inte kommer att kunna lösas med socialjourens befintliga bemanning ska 

avtalskommunerna tillhandahålla personal för den arbetsuppgiften. 

Kostnaden för att bistå vid handräckningsbegäran debiteras enligt förslag 

ärendekommun. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 176 forts.   Dnr SN 2021/0184 

 

Under avtalsperioden har även andra förändringar skett som nu enligt 

förslaget ska tas med i det reviderade avtalsdokumentet. Dessa handlar om 

socialjourens arbetstider (§ 2) som har år 2016 utökats enligt önskemål från 

avtalskommuner och för att möta upp en större arbetsbörda kopplad till en 

ökad befolkningsmängd, samt dokumentationsöverföring (§ 8) som sker 

sedan 2019 digitalt via en e-tjänst. Kravet om att kommuner ska ha tillgång 

till fax tas därmed bort. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Enhetschef Anneli Westling 

Handläggaren 
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§ 177 Dnr SN 2021/0189 
 

Lokalrevision 2021 - socialnämndens 
ansvarsområde 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. godkänna lokalrevision 2021 för socialnämndens ansvarsområde. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningen har i enlighet med Varbergs kommuns riktlinjer för 
strategisk lokalförsörjning tagit fram en lokalrevision för 2021. 
Samhällsutvecklingskontoret har sedan hösten 2017 arbetat med berörda 
förvaltningar för att få fram en tydlig och långsiktig modell för 
lokalförsörjningsarbetet i kommunen.  
 
Lokalrevisionen beskriver bland annat nuläge och framtida behov samt 
redovisar de boenden och lokaler som finns inom socialnämndens 
ansvarsområde för 2021.  
 
Dokumentet revideras årligen och har en liknande struktur som de 
lokalrevisioner som är framtagna av förskole- och grundskolenämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
samt servicenämnden. Nämndernas lokalrevisioner ligger till grund för 
kommunens lokalförsörjningsplan. 
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 8 november 2021, § 161 

Socialförvaltningens beslutsförslag 18 oktober 2021 

Lokalrevision 2021 socialförvaltningen 

 

Övervägande 
Förvaltningen har utifrån verksamhetsbeskrivning och behovskartläggning 

för socialnämndens målgrupper uppdaterat lokalrevisionen från 2020 så 

den överensstämmer med 2021 års behov. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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§ 178 Dnr SN 2021/0167 
 

Trygghetsplatser 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
1. trygghetsplatserna ska upphöra.  

2. förvaltningen får i uppdrag att utreda fortsatt verksamhet för att möta 

målgruppernas behov. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Turid Ravlo-Svensson (S) föreslår att socialnämnden beslutar även att ge 

förvaltningen i uppdrag att utreda fortsatt verksamhet för att möta 

målgruppernas behov.  

 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer fråga om bifall eller avslag på tilläggsförslaget och 

konstaterar att socialnämnden bifaller tilläggsförslaget. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Efterfrågan på trygghetsplatserna är låg och bedömningen är att det behov 
som trygghetsplatserna en gång var tänkt att fylla inte löses genom dagens 
trygghetsplatser. En fördjupad analys avseende målgruppernas behov och i 
synnerhet de behov som trygghetsplatserna är tänkta att täcka bör göras i 
ett större sammanhang när framtidens behov av god och nära vård 
undersöks. Ett sådant arbete pågår inom förvaltningen. 
 
Trygghetsavdelningen startade år 1996 som en försöksverksamhet och 
permanentades två år senare. År 2008 flyttades korttidsplatserna och 
trygghetsavdelningen till Skansgatan där trygghetsplatserna fortfarande 
finns. Målet med trygghetsavdelningen var att senarelägga eller förhindra 
flyttning från egen bostad till särskilt boende. Syftet var att stärka 
kvarboende och fungera som komplement till hemtjänst och anhörigvård. 
Utvärdering visar att mål och syfte uppnåtts och att trygghetsavdelningen 
varit uppskattad av både anhöriga och de som vårdas där. 
 
Anpassningar av verksamheten har gjorts under åren men trygghetsplatser 
har i någon form alltid funnits. I nuläget finns fyra trygghetsplatser kvar på 
Skansgatan. När platserna infördes var de till för personer som inte hade så 
omfattande behov av stöd. De som sökt trygghetsplatser under de senaste 
åren har däremot stort behov av stöd och kvalificeras snarare för den vård 
som korttidsverksamheten erbjuder.  
 
Utöver att vårdbehovet hos sökande har förändrats så har den målgrupp 
som tidigare sökte trygghetsplatserna för framförallt social samvaro i 
princip försvunnit. Behovet kring social samvaro finns delvis kvar, det syns 
genom olika undersökningar, men att uppfylla det genom en trygghetsplats 
inom ramen för korttidsverksamheten bedöms inte uppfylla behovet då 
uppfattningen hos de som söker är att man för att flytta till Skansgatan ska  
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§ 178 forts.    Dnr SN 2021/0167 
 
vara relativt sjuk. Deras önskan om social samvaro behöver uppfyllas på 
annat vis.  
 
Sedan september 2019 har inte trygghetsplatserna nyttjats, det är en 
kombinerad följd av pandemin och fullbeläggning inom 
korttidsverksamheten. Exakt statistik på hur många förfrågningar som 
nekats finns inte men bedömningen är att det varit låg efterfrågan på 
korttidsplatserna under flera år och redan före pandemin syns statistik på 
att platserna inte varit fullbelagda. 
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 8 november 2021, § 162 

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 11 oktober 2021, § 150 

Socialförvaltningens beslutsförslag 28 september 2021 

 

Övervägande 
För verksamheten medför trygghetsplatserna ett antal utmaningar. Även 
om efterfrågan är liten kan det bli tal om avvägningar mellan att erbjuda de 
korttidsplatser som behövs och trygghetsplatser. Det är svårt för personal 
att göra detta. Att personer söker trygghetsplatser som egentligen har större 
behov av omvårdnad utmanar verksamheten då sjukvård inte erbjuds. Det 
upplevs också som förvirrande för målgruppen och deras anhöriga när de 
ringer in, då detta kan göras för trygghetsplatserna, och det visar sig att den 
enskilde egentligen har behov av en korttidsplats som kräver en ansökan. 
Verksamheten vittnar om att trygghetsplatserna, trots att de är få och 
dessutom inte fullbelagda, tar mycket tid i anspråk från en redan belastad 
korttidsverksamhet. 
 
Eftersom det dessutom har visat sig att behoven som initialt fanns och som 
föranledde att trygghetsplatserna skulle införas har ändrats anser 
förvaltningen att nuvarande trygghetsplatser bör upphöra till förmån för 
korttidsplatser, där behovet bedöms vara stort. Förslaget innebär att det 
totalt finns 48 korttidsplatser på Skansgatan.  
 
Förvaltningen anser att målgruppernas behov behöver undersökas djupare. 
Tankarna om kvarboende, trygghet för målgruppen samt möjlighet till 
social samvaro är viktiga parametrar i en god vård, men tiderna har 
förändrats och det behöver också det utbud som kommunen möter behoven 
med göra. Detta bör tas med i arbetet för en god och nära vård som pågår 
inom förvaltningen. 
 
Samråd har skett med kommunala pensionärsrådet 11 november 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Avdelningschef uppdragsavdelningen 

Avdelningschef Varbergs omsorg 

Handläggaren 
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§ 179  
 

Lindgården – Information  

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 11 oktober 2021, § 149, att 
återremittera ärendet om översyn särskilt boende för komplettering av 
utredningen med kostnadsberäkning och tidsplan för renoveringen.  
 
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef, informerar om Lindgården, särskilt 
boende för äldre. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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§ 180 Dnr SN 2021/0120 
 

Meddelande socialnämnden - november 2021 

Kommunfullmäktige 19 oktober 2021: 

§ 114 Delårsrapport 2021 – Varbergs kommun 

§ 118 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 

§ 122 Svar på motion om tiggeriförbud 

 

Kommunstyrelsen 26 oktober 2021: 

§ 204 Överenskommelse kommun, polis, region 2022 - 2025 

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



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Socialnämnden 2021-11-18 13 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 181  
 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas 
 
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 1 och 8 november 2021 
 
Protokoll från sociala utskottets sammanträde 28 oktober och 11 november 
2021 
 
Beslut under perioden 1 oktober 2021 – 31 oktober 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 14 oktober 2021 – 10 november 
2021. 
Förteckning övriga beslut 17 november 2021;                     Dnr SN 2021/0002 

Datum Beslut  Dnr/mot-
svarande 

Beslutsfattare 

2021-11-03 Beslut om anmälan till 
Inspektionen för vård och omsorg, 
lex Sarah 

Dnr SN 
2021/0198 

Anne Göransson, 
Utvecklingsstrateg/
SAS 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 182 Dnr SN 2019/0140 
 

Granskning av delegeringsbeslut 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. anteckna granskningen till protokollet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 21 oktober 2021, § 169, att vid nästa 
sammanträde granska de fyra senaste besluten före 21 oktober 2021, 
gällande matdistribution bifall.  
 
Yvette Diaz (M) och Stig Berndtsson (SD) anmäler att de granskat de fyra 

senaste besluten före 21 oktober 2021, gällande matdistribution bifall. 

 
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 183 Dnr SN 2019/0140 
 

Val av granskningsärende till nästa 
sammanträde 

Beslut 
 
Socialnämnden beslutar  
 

1. inte granska några beslut vid socialnämndens sammanträde 16 
december 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 184   
 

Övriga ärende 

Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef, svarar på fråga ställd av Turid 
Ravlo-Svensson (S) på socialnämnden 21 oktober 2021, § 170, om 
kommunikationen i samband med förändring av verksamhet. 
 
Lena Persson (L) ställer fråga om beslutet om familjerådgivning. Anna-
Lena Sellergren, förvaltningschef, svarar på frågan. 
 
Stig Berndtsson (SD) ställer fråga om lågtröskelboende. Anna-Lena 

Sellergren, förvaltningschef, svarar på frågan. 

 
Stig Berndtsson (SD) tar upp e-postmeddelande, som innehåller länkar.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 


	Plats och tid
	§ 173 Midsommargården
	§ 174 Månadsrapport
	§ 175 Internbudget
	§ 176 Avtal socialjour
	§ 177 Lokalrevision
	§ 178 Trygghetsplatser
	§ 179 Lindgården
	§ 180 Meddelande
	§ 181 Delegeringsbeslut
	§ 182 Granskning delegeringsbeslut
	§ 183 Granskningsärende
	§ 184 Övriga ärende

