
 

 
 

  

  

  

  

  
  

   

  

Nyheter i korthet från socialnämnden  
Torsdagen den 24 september 
 

Upphandling av vård- och omsorgsboende 

 

Socialnämnden beslutade om upphandling av vård- och omsorg inom 

äldreomsorgen på Kalkstensgatan 16, Morängatan 34-36 och Brearedsvägen 6. 

 

Höjd beredskap att ta emot flyktingar 

 
Förvaltningschef, Håkan Strömberg, informerade om det ansträngda läget som 

finns i flyktingmottagningen. 

 Just nu säger Migrationsverket att de har 5 % platser kvar att fördela. När 

de tar slut kan det bli frågan om extraordinära insatser. 

 Polisen har gått upp i nationell beredskap.  

 På socialförvaltningen, Varbergs kommun, har vi gått upp i höjd 

beredskap på tillgängligheten för berörda personer. 

Socialnämnden beslutade också att bygga om Arakullens förskola i Bua till 

boende för ensamkommande flyktingbarn. (SD reserverade sig i frågan). 

 

Delårsrapport 
 

Socialförvaltningen prognosticerar ett underskott med 5 mnkr för 2015. 

Negativa avvikelser prognosavvikelser mot budget återfinns främst inom individ 

och familjeomsorgen samt inom äldreomsorgen. Avvikelsen inom individ och 

familjeomsorgen beror främst på ett ökat antal institutionsplaceringar gällande 

barn och ungdomar. 

 

Inom äldreomsorgen beror budgetavvikelsen på den fortsatt högre nivån på 

konsumtionen inom hemtjänst och hemsjukvård samt ett större behov av 

korttidsplatser. Samtidigt motverkas de negativa prognoserna av en lägre 

kostnadsnivå för försörjningsstödet samt att förvaltningsgemensamma reserver 

används för att täcka upp underskott i verksamheterna. 

 

Generellt sett har förvaltningens verksamheter bra kvalitetsresultat och 

effektivitet jämfört med andra kommuner. Måluppfyllelsen är också god. 

 



    

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

Projekt samordnad rehabilitering 
 

Socialnämnden beslutade att genomföra projektet Samordnad 

rehabilitering. 

 

Sjukfrånvaron har ökat sedan 2013 såväl nationellt som för Varbergs kommun 

och för socialförvaltningen. Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 

har under de senaste åren visat att en av anledningarna till den ökade 

sjukfrånvaron är ökad psykisk ohälsa vilket också följer den nationella 

utvecklingen. 

 

Det är av vikt att bryta denna negativa trend genom att ytterligare systematisera 

arbetet med tidiga och väl anpassade insatser för rehabilitering.Från hösten 2014 

till våren 2015 har Varbergs omsorg haft en projektanställd 

rehabiliteringsansvarig som arbetat med att finna möjliga åtgärder för en 

långsiktig minskning av sjuktalen. Projektanställningen ledde fram till tre 

modeller att gå vidare med i syfte att sänka såväl korttids- som 

långtidssjukfrånvaron långsiktigt. 

 

Modellerna utgår från dagens system men kräver ett annat arbetssätt från chefer 

och stödresurser för att implementeras. Denna typ av stödresurs ryms inte inom 

förvaltningens befintlig ram eller inom insatser av 

personalstrategiska avdelningen. Behov finns därför av att utöka med en 

rehabiliteringskoordinator under projekttiden som stöd för implementeringen. 

 

 

Kartläggning av hemlösa 

 
Socialförvaltningen i Varberg har årligen sedan 1999 gjort en kartläggning av 

hemlöshet i Varbergs kommun, med undantag av 2008. Den aktuella 

kartläggningen gäller hemlösheten i Varberg under perioden 27 april - 3 maj 

2015. 163 personer i åldrarna 19-86 år har rapporterats som hemlösa under 

mätveckan. De främsta orsakerna till hemlösheten är, liksom föregående år, att 

personen av olika skäl inte godkänns som hyresgäst på den ordinarie 

bostadsmarknaden, samt att det finns en missbruks- och beroendeproblematik. 

 

 


