
 

 
 

  

  

  

  

  
  

   

  

Nyheter i korthet från socialnämnden  
Torsdagen den 17 december 
 

Årsrapport 2015 

 

Socialnämndens verksamheter har generellt sett god måluppfyllelse och goda 

kvalitetsresultat. Bland annat kan nämnas arbetet med arbetsmarknadsinsatser 

för unga vuxna och kvalitet i handläggningen där vi uppnår mycket goda 

resultat. Våra äldre inom äldreomsorgen upplever fortsatt att tryggheten är hög 

inom äldreomsorgen. 

Framtida utmaningar som pekas ut i rapporten är bland annat ökat vårdbehov 

inom äldreomsorgen, fler orosanmälningar kring barn och unga, 

flyktingmottagande och brist på lägenheter/boenden. Slutligt ekonomiskt resultat 

för året fasställs i början på 2016. 

 

Utredning om framtida boendeformer för äldre 
 

Förvaltningen har, på nämndens uppdrag, utrett framtida boendeformer. 

Utifrån utredningen beslutade nämnden bland annat att ge förvaltningen i 

uppdrag att planera för en utökning utav platser på särskilt boende till och 

med 2020.  Utveckling av hälsofrämjande arbetssätt och utveckling av 

demensvården är andra centrala delar som kom fram i utredningen. 

 

 

Antalet äldre personer i befolkningen ökar och därmed behovet av insatser inom 

äldreomsorgen. Prognosen pekar mot ett behov av fler boendeplatser inom 

särskilt boende till och med 2020. Då en utbyggnad av särskilt boende är aktuell 

tidigast år 2017-2018 har förvaltningen fått i uppdrag att med utgångspunkt från 

aktuella behov succesivt omvandla korttidsplatser för att lösa behovet på kort 

sikt. Det kommer även göras en översyn av andra lokaler lämpliga för 

korttidsvård. 

 

 

Utveckling av hälsofrämjande arbetssätt och demensvården 

 

Parallellt med denna utökning av platser behövs ett utvecklat hälsofrämjande 

arbetssätt som stödjer och stärker den äldres hälsa, trygghet och självständighet 

oavsett boendeform. Det gäller att trygga insatser i hemmet genom 

hälsofrämjande insatser (välfärdsteknik, tidig rehab, inställelsetid trygghetslarm 

m.m.). Förutom de verksamheter som har hälsofrämjande insatser som inriktning 



    

  

  

  

  

  

 

  

  

(dagverksamhet, anhörigstöd, frivillig- och aktivitetssamordning osv.), behöver 

även alla övriga aktörer utveckla gemensamma processer och rutiner som 

möjliggör att äldre personer kan leva ett så aktivt och delaktigt liv som möjligt 

utifrån individuella förutsättningar och behov.  

 

Prognoserna pekar på att antalet personer med demens kommer att öka. 

Ett förslag till koncept för ”demenscenter”, demensteam och metodik behöver 

tas fram. 

 

 

Åtgärdsval för nybyggnation av särskilt boende för äldre 
 

Socialnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt 

samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie för nybyggnation 

av ett särskilt boende för äldre samt föreslå lämplig placering. 

 

I dagsläget är det brist på särskilda boendeplatser för äldre i Varbergs kommun 

och förvaltningen arbetar med olika lösningar på kort och lång sikt.  

 

Förvaltningen har tagit fram en prognos som utgår från den senaste 

befolkningsprognosen för personer över 75 år samt nuvarande beläggning på 

särskilt boende. Om man utgår från prognosen så finns det ett behov av 124 

särskilda boendeplatser fram till 2020. 

 

 

Övrigt i korthet… 
 

…socialnämnden beslutade om verksamhetsplan och kritiska kvalitetsfaktorer 

för år 2016-2019.  

 

… Socialnämnden beslutade att socialförvaltningen får uppdrag att se över hur 

organisation för mottagande och integration av nyanlända kan byggas upp. 

 

…Information om seniormässan 2016: Mässan är den 3 mars 2016 klockan 

10.00-18.00 på Sparbankshallen. 


