
 

 
 

  
  
  
  
  

  

   
  

Nyheter i korthet från socialnämnden  
Torsdagen den 23 oktober 2014 
 
Mål och handlingsplan 2014, programområde 
funktionsnedsättning 
 
Socialnämnden antog regionens Mål och handlingsplan 2014 inom 
programområdet Personer med funktionsnedsättning. 
 
Inom ramen för den nationella överenskommelsen för 2014 mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting har Region Halland och kommunerna i 
Halland beslutat om fortsatt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet Stöd 
till personer med funktionsnedsättning. 
 
 I Mål och handlingsplanen lyfts tre övergripande utvecklingsområden fram: 
 

• Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med 
funktionsnedsättning. 

Målsättningen med arbetet inom detta område ska även fortsättningsvis vara att 
utifrån det lokala utgångsläget förbättra delaktighet och inflytande för barn och 
unga med funktionsnedsättning. 
 

• Förstärkt brukarmedverkan. 
Målsättningen för detta arbete är att det ska skapas strukturer och processer för 
medverkan och inflytande och att detta kopplas till besluts- och 
verksamhetsprocesser. Arbetet ska bland annat utgå från den vägledning för 
brukarmedverkan som Socialstyrelsen har tagit fram. Arbetet ska samordnas med 
andra pågående initiativ. 
 

• Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning 
Målsättning med arbetet ska vara att initiera och utveckla den systematiska 
uppföljningen, samt skapa strukturer och processer för systematisk uppföljning 
och att resultatet av dessa kopplas till relevanta besluts- och 
verksamhetsprocesser. 
 
Övrigt i sammandrag 
 
…socialnämnden godkände förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om platser 
för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas för år 2015. 
 



    
  
  
  
  
  

 
  
  

…socialnämnden godkände avtal mellan Socialnämnden och Klara i Varberg 
för år 2015. Klara i Varberg är en ideell förening som är inriktad på att erbjuda 
arbetsmarknadsinsatser för personer som har behov av olika stödinsatser för att 
etablera sig, eller återinträda, på arbetsmarknaden. Klara erbjuder också platser 
för ungdomar som är dömda till ungdomstjänst. 
 
…socialnämnden godkände avtal om platser för funktionsutredningar att gälla 
mellan Arbetsförmedlingen och Socialnämnden i Varberg 2015. 
 
… socialnämnden antog anbud för personlyftar och lyftselar. Olika företag vann 
anbudet beroende på vilken typ av lyft det gäller. 
 
 


