
 

 
 

  
  
  
  
  

  

   
  

Nyheter i korthet från socialnämnden  
Torsdagen den 25 september 2014 
 
Delårsrapport 2014  
 
Socialnämnden ligger bra till när det gäller måluppfyllelse för de flesta av 
nämndens mål. När det gäller det ekonomiska utfallet är prognosen för 2014 ett 
underskott på 3 mnkr (kostnadsökning på drygt 5 %). Utvecklingen med en 
ökning inom hemtjänsten är den främsta orsaken till den negativa prognosen. 
Avvikelser finns även inom hemsjukvården där ökat vårdbehov och volymer 
driver en kostnadsökning. Samtidigt motverkas de negativa prognoserna av en 
lägre kostnadsnivå för försörjningsstödet samt att Förvaltningsgemensamma 
reserver används för att delvis täcka upp underskott i verksamheterna. 
 
 
Mål och handlingsplan för Barn, unga och familj  
 
Mål och handlingsplan 2014 för programområde Barn, unga och familj 
utgår från en nationell och regional satsning och beskriver 
förbättringsområden och planerade åtgärder för socialförvaltningen i 
Varberg.   
 
PRIO barn och unga 
 
Barn och unga i PRIO omfattar åldersgruppen 0 till 25 år. Målen är: 
• Utveckla och tillgängliggöra verksamheterna i första linjen och i den 
specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. 
• Utveckla kunskaper och metoder för att identifiera riskgrupper samt 
metoder för att rikta särskilda förebyggande insatser till barn och unga. 
• Minska förekomsten av självskadande beteende, självmordsförsök 
och självmord hos barn och unga. 
• Bidra till samverkan och samordning mellan huvudmännen. 
 
Våld i nära relation 
 
En av grunderna är Regeringens handlingsplan. Handlingsplanen omfattar en 
mängd åtgärder inom olika politikområden och omfattar mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. I Halland 
bedrivs arbetet i nära samverkan med Länsstyrelsen. 
 
Programområde Barn, unga och familj omfattar flera nationella satsningar där 



    
  
  
  
  
  

 
  
  

man kan urskilja följande övergripande syften: 
• Vård och stöd ska ges med god kvalité och på lika villkor. 
• Samverkan mellan kommunerna, regionen och övriga huvudmän ska 
fungera utifrån gällande regelverk och beslutade 
samverkansöverenskommelser. 
• Barns brukarmedverkan ska öka. 
• Barn, unga och deras familjer ska få lättillgänglig information, hjälp 
och stöd om social problematik och psykisk ohälsa på kommunernas 
och regionens hemsidor. 
• Kunskapen om målgruppen barn ska öka. 
• Personalen ska ha rätt kompetens. 
• Tvångsåtgärder ska i möjligaste mån undvikas. 
 
 
Medarbetarenkät 2014  
 
I början på året genomfördes en medarbetarenkät i kommunen. En jämförelse av 
resultaten från 2012 och 2014 visar att förvaltningens totala resultat i 
medarbetarenkäten har förbättrats något sedan 2012. Det är en positiv utveckling 
inom samtliga områden förutom kompentensutveckling. Inom områdena 
arbetsplatsutveckling och medarbetarskap har resultaten gått starkt framåt. 
 
Resultaten av årets medarbetarenkät diskuteras inom varje avdelning enligt 
kommunens arbetsmodell. Arbetsgruppen tar tillsammans med ansvarig chef 
fram en handlingsplan som består utav ett antal frågor som de anser 
behöver behållas och vårdas samt vad som behöver utvecklas och förbättras. 
 
 
Övrigt i sammandrag 
 
… socialförvaltningen i Varberg har gjort en kartläggning av 
hemlösheten i Varberg under perioden 28 april - 4 maj 2014. Hemlösheten har 
ökat med 5 personer jämfört med 2013. De främsta orsakerna till hemlösheten är, 
liksom föregående år, att personen inte godkänns som hyresgäst på den ordinarie 
bostadsmarknaden av olika skäl samt att det finns en missbruks- och 
beroendeproblematik. 
 
…två nya företag har beviljats driftsbidrag för trygghetsboende; AGB Bostads 
AB samt Varbergs bostads AB. 
 
…satsningen Omvårdnadslyftet redovisades för socialnämnden. Under projektets 
gång har det i snitt varit 60 deltagare per år. Antalet tagna och 
godkända poäng har ökat kontinuerligt mellan 2011 och 2014 och var som högst 



    
  
  
  
  
  

 
  
  

sista terminen. Andelen personal med en högre utbildningsnivå har ökat. 


