
 

 
 

  
  
  
  
  

  

   
  

Nyheter i korthet från socialnämnden 
Torsdagen den 20 februari 2014 
 
 
Projektplan för Psynk-projektet antagen 
 
Socialnämnden beslutade att godkänna projektplanen för Psynk-projektet. 
Psynk står för synkronisering av insatser för barn och ungas psykiska 
hälsa. 
 
Varbergs kommun har startat ett treårigt samarbetsprojekt i samverkan mellan 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen. Med Psynk-projektet ska vi skapa en Varbergsmodell i syfte 
att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och ungdomar mellan 0-22 år. 
Riskområden och specifika målgrupper ska identifieras, prioriteras och beslutas 
av projektets styrgrupp. Projektet förväntas bidra till att det stöd och den hjälp 
som samhället kan erbjuda barn och unga, både från skola, socialtjänst, kultur- 
och fritid samt på sikt även hälso- och sjukvården, ska vara lätt att hitta och ges i 
rätt tid.  
 
 
Överenskommelse om platser för ensamkommande flyktingbarn 
 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska teckna avtal med 
Migrationsverket om att ta emot ytterligare tre asylsökande 
barn (totalt sex platser) och tre barn med permanent uppehållstillstånd (totalt 11 
platser) från och med 1 april 2014. Kostnaderna för kommunens insatser täcks av 
ersättning från Migrationsverket. 
 
Varbergs kommun har avtal med Migrationsverket om att hålla 11 boendeplatser 
tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst tre platser avser asylsökande. 
Sedan 1 november 2013 bedrivs verksamheten på Rönnbergsgatan 4 och på 
Hantverksgränd 5. På Rönnbergsgatan bor asylsökande barn och på 
Hantverks gränd bor barn med permanent uppehållstillstånd. 
 
Revisionsrapport om boendeplanering 
 
KPMG har för Varbergs kommuns revisorer granskat samverkan och 
boendeplanering mellan socialnämnden och det kommunala bostadsbolaget 
Varbergs Bostad AB. Samverkan och kommunikation fungerar väl. 



    
  
  
  
  
  

 
  
  

 
Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att det finns en medvetenhet 
samt enighet bland politik och profession om vilka områden som är i behov av 
förbättring, utveckling samt kvalitetsförstärkning. I det pågående 
förbättringsarbetet behöver kraven för socialt utsatta individer ses 
över och diskussion föras mellan parterna för att sätta rimliga villkor. Det saknas 
dokumentation av upprättade överenskommelser, rutiner och riktlinjer. Detta 
arbete har påbörjats.  
 
Övrigt, i sammandrag… 
 
… Socialnämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till reviderade 
kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun.  
 
…Basrevision av boende med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) har genomförts av socialförvaltningens  
kvalitetsavdelningen. Den sammantagna bedömningen utifrån besöken är att 
verksamheterna har angreppsätt för att göra behovs- och riskbedömningar och 
bemanna kompetens- och resursmässigt utifrån det. Vidare har de metoder för att 
fånga upp och tillgodose de boendes individuella behov. Vid 
verksamhetsbesöken uppmärksammades inga allvarliga brister och inga åtgärder 
efterfrågades.  
 
 
  
 


