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Beslutsorgan Socialnämnden 

  

Tid Torsdagen 17 november, klockan 13.30 

  

Plats Kommunfullmäktiges Sessionssal, kv. Postmästaren 

  

Ärenden 1.  Val av justerare 

2.  Fastställande av föredragningslistan 

3.  Anmälan av eventuellt jäv 

4.  Kommunens ekonomiska läge – Information 
Jens Otterdahl Holm, Malin Ung 

5.  Förslag till avveckling – Beslut 
Marie Christiansson 

6.  Överenskommelse trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård – Beslut 
Alexandra Landin 

7.  Lokalrevisionen 2022 - socialnämndens ansvarsområde - Beslut 
Marie Christiansson 

8.  Ny delegation socialnämnden - översyn av delegeringsförteckningen – 
Beslut 
Alexandra Landin 

9.  Brukarundersökningen för äldre 2022 – Information 
Alexandra Landin 

10.  Månadsrapport oktober 2022 – Beslut 
Ola Viestam 

11.  Meddelande socialnämnden november  

12.  Redovisning av delegeringsbeslut 

13.  Granskning av delegeringsbeslut 

14.  Val av granskningsärenden till nästa sammanträde 

15.  Samverkansavtal gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel – 
Information 

http://www.varberg.se/
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Anna-Lena Sellergren  

16.  Ensolutions genomlysning – analys – Information/Diskussion 

17.  Övriga ärenden 
• Förvaltningen svarar på frågan gällande när kommunen respektive 

Migrationsverket betalar begravningsavgift för nyanlända 
kommuninvånare.  

• Förvaltningen svarar på frågan vad som händer med den bistånd 
som beviljats för hemtjänst när brukaren är inlagd på sjukhus, 
exempelvis om det görs tillsyn, avstängning av el m.m.  

• MAS info gällande hemsjukvård inom LSS 

  
 

 
Erland Linjer 
Ordförande 

 
 
 Rejhibana Osmani 
 Sekreterare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 145 Dnr SN 2022/0145 
 

Förslag till avveckling 
Beslut 
Arbetsutskottet förslår socialnämnden besluta att  

1. avveckla verksamheten särskilt boende samt dagverksamhet på 
Fogdevägen 1C i Tvååker. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Morgan Börjesson (KD) föreslår tilläggsförslag om att bifalla förvaltningens 
förslag med tillägg om att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheterna att bedriva dagverksamhet i andra lokaler i Tvååker. 
 
Turid Ravlo-Svensson (S) och Anna-Karin Gustafsson (C) förslår avslag på 
förvaltningens förslag.  
 
Beslutsordning  
Ordförande meddelar att förvaltningens förslag med Morgan Börjesson 
(KD) tillägg är huvudförslag och ställer förslagen mot varandra och begär 
votering.  
 
Omröstning begärs  
Ordförande meddelar att en ja-röst är för huvudförslaget med tillägg från 
Morgan Börjesson (KD) och en nej-röst är för avslag av förvaltningens 
förslag.  
 
Omröstningsresultat  
Med 2 ja-röster på huvudförslaget och 3 nej-röster för motförslaget beslutar 
arbetsutskottet att avslå förvaltningens förslag.  
 
Beslutande Ja Nej Avstår 
Anna-Karin Gustafsson (C)   

x 
 

Morgan Börjesson (KD)  
x 

  

Turid Ravlo Svensson (S)   
x 

 

Malin Kjellberg (S)   
x 

 

Erland Linjer (M)  
x 

  

 
 
Summa 

   

 2 3  
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Beskrivning av ärendet 
Som en åtgärd för att förbättra den ekonomiska situationen på 
förvaltningen, samt att undvika ett överskott av boendeplatser inom särskilt 
boende, har förvaltningen utredd möjligheten att avveckla någon 
boendeenhet i kommunen. Det är också ett led i att förbättra kvalitén för 
förvaltningens kunder genom att erbjuda ändamålsenliga och effektiva 
verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 
Utredning Förslag avveckling särskilt boende, daterad 2022-09-23. 
 
Övervägande 
Förvaltningen har utrett tre mindre boendeenheter och föreslår avveckling 
av Fogdevägen då förvaltningen de närmaste åren förväntas ha ett överskott 
av särskilt boendeplatser.  
 
Då det finns behov av lokaler inom andra verksamhetsområden pågår 
utredning om hur Fogdevägen bäst kan användas.  
 

Beslutsunderlag 
Utredning Förslag avveckling särskilt boende, daterad 2022-09-23. 
 

Ekonomi och verksamhet  
Förvaltningen förväntas spara ungefär 10,3 miljoner på en avveckling av 
Fogdevägen.  
 

Samråd 
Samråd med KPR och KTR kommer ske. 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Anna-Lena Sellergren Regina Lindahl 
Förvaltningschef Utvecklingsledare 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Lovisa Sandberg Ronan 
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Socialförvaltningen 
Regina Lindahl,  0340-885 84 
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Förslag till avveckling 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att  

1. avveckla verksamheten särskilt boende samt dagverksamhet på 
Fogdevägen 1C i Tvååker. 

 

Beskrivning av ärendet 
Som en åtgärd för att förbättra den ekonomiska situationen på förvaltningen, 
samt att undvika ett överskott av boendeplatser inom särskilt boende, har 
förvaltningen utredd möjligheten att avveckla någon boendeenhet i 
kommunen. Det är också ett led i att förbättra kvalitén för förvaltningens 
kunder genom att erbjuda ändamålsenliga och effektiva verksamheter.  
 

Övervägande 
Förvaltningen har utrett tre mindre boendeenheter och föreslår avveckling av 

Fogdevägen då förvaltningen de närmaste åren förväntas ha ett överskott av 

särskilt boendeplatser.  

 

Då det finns behov av lokaler inom andra verksamhetsområden pågår 

utredning om hur Fogdevägen bäst kan användas.  

 

Beslutsunderlag 
Utredning Förslag avveckling särskilt boende, daterad 2022-09-23. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Förvaltningen förväntas spara ungefär 10,3 miljoner på en avveckling av 

Fogdevägen.  

 

Samråd 
Samråd med KPR och KTR kommer ske. 
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Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Regina Lindahl 

Förvaltningschef Utvecklingsledare 

 

Protokollsutdrag 

Lovisa Sandberg Ronan 
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Socialförvaltning 
Regina Lindahl, 0340-69 90 39 
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Förslag avveckling särskilt boende 

Bakgrund 

Förvaltningen har utrett möjligheten att avveckla någon mindre särskild 
boendeenhet. Det är ett led i att förbättra den ekonomiska situationen på 
förvaltningen, samt att undvika ett överskott av boendeplatser inom särskilt 
boende. Det är också ett led i att förbättra kvalitén för förvaltningens kunder 
genom att erbjuda ändamålsenliga och effektiva verksamheter.  

Tidigare åtgärder 

Förvaltningen gjorde en översyn år 2019 av förvaltningens särskilt 

boendeenheter. I översynen identifieras ett antal boenden som bedömdes vara 

icke-ändamålsenliga. Det fanns då också ett överskott av säbo-platser främst 

på grund av två nybyggnationer av större enheter. Några verksamheter 

omställdes därför till gruppbostäder inom LSS.  

Sedan dess har ett boende i Trönninge, Lindgården, tillfälligt stängt ner för 

renovering. Det beräknas öppna igen år 2024 med ca 40 platser.  

Mål 
Att bedriva ändamålsenliga och effektiva verksamheter, samt att undvika ett 

överskott av platser. 

Översyn av vissa verksamheter 

Förvaltningen har utrett tre mindre boendeenheter i kommunen. Mindre 

enheter kan vara svåra att få lönsamhet i, främst på grund av svårigheter att få 

till en effektiv bemanning utan att tumma på kvalitén för de boende.  

Fogdevägen 
Fogdevägen är beläget i Tvååker och består av 15 boendeplatser, inriktning 
demens. Boendet har haft smådriftsnackdelar sedan många år. Det är främst 
natten som är kostsam. I andra verksamheter täcker en vaken nattjänst i snitt 
14,38 kunder, medan snittet på Fogdevägen är drygt 7 kunder. Det innebär att 
natten är dubbelt så dyr på Fogde i jämförelse med andra enheter.  

Övriga tider är bemanningen i fas med andra enheter. 
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Dagverksamhet finns i samma lokal. 25 kunder har sin verkställighet av 
dagverksamheten på Fogdevägen. Personalen för dagverksamheten samordnas 
med personalen på boendet.  
 
Uppdragsavdelningen ersätter Varbergs omsorg med ca 8,8 miljoner kr per år 
för boendets 15 platser (1607 kr/dygn). Utöver denna ersättning belastas 
verksamheten med ytterligare 1,5 miljoner per år, på grund av den vakna 
natten. Uppdragsavdelningen betalar ca 3,5 miljoner i årshyra för lokalen. 
 
Bäckvägen/Sannagården 
Även Bäckvägen är beläget i Tvååker och drivs av Norlandia. Här finns 8 
platser för personer med demens. I byggnaden finns ytterligare 22 platser, 
med somatisk inriktning, med adressen Sannavägen. Hela boendet kallas 
Sannagården.  
 
Enligt avtalet med Norlandia är det möjligt för förvaltningen att endast säga 
upp Bäckvägen. Uppsägningstiden är sex månader.  
 
Uppdragsavdelningen ersätter Norlandia med ca 4,7 miljoner kr per år (1613 
kr/dygn/plats). Utöver det betalar förvaltningen en hyreskostnad om ca 2,3 
miljoner kr/år. 
 
Viskastigen/Videbo 
Viskastigen i Veddige drivs i egenregi och är en del av Videbo. På Viskastigen 
finns 8 platser med somatisk inriktning. Verksamheten och dess personal 
samordnas med Strängvägen och Sandalsvägen. Vid en avveckling av 
Viskastigen skulle resterande del ha 36 platser kvar, vilket blir för få platser för 
att kunna bedriva en bra och effektiv verksamhet.  
 

Behov framåt inom särskilt boende 
 
De närmaste åren kommer förvaltningen ha ett överskott av boendeplatser 
inom särskilt boende. Det är ingen kö i nuläget och förvaltningen verkställer 
samtliga beslut inom de lagstadgade tre månaderna. Enligt 
befolkningsprognosen kommer ett behov av ytterligare boendeplatser uppstå 
runt år 2025/2026. Enligt nuvarande planering har en utökning av 
boendeplatser då skett, i och med öppningen av Lindgården. 
 
Då behovet av särskilt boende fortsätter öka efter år 2026 har förvaltningen 
planerat för tre större boendeenheter framöver. Det är Trönninge som 
beräknas stå klart dec 2026 med 60 platser, Väröbacka beräknas stå klart år 
2029 med 80-100 platser, samt Träslöv som beräknas stå klart år 2033 med 
80-100 platser. Antalet platser kan komma att förändras då det pågår en 
översyn av hur många kunder på ett boende som är optimalt.  
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Tabell 1 Tillgång på säboplatser 

 

Förslag till förändring av verksamhet 
 
Förvaltningen föreslår att nuvarande verksamhet på Fogdevägen avvecklas.  
 
Förvaltningen behöver ta ansvar för den rådande ekonomiska situationen och 
verksamheten på Fogdevägen når inte budget i balans. Det är i första hand 
nattbemanningen som bidrar till verksamhetens underskott. Genom en 
avveckling av verksamheten förväntas förvaltningen spara 10,3 miljoner 
kronor i verksamhetskostnader.  
 
Förvaltningen har ett överskott av platser i nuläget och flera nybyggen finns 
planerade i takt med att behovet av boendeplatser ökar, enligt prognos. Det 
finns behov inom andra målgrupper på förvaltningen och utredning gällande 
vad lokalen kan användas till pågår. 
 
De kunder som idag bor på Fogdevägen, samt de som har dagverksamhet i 
lokalerna kommer erbjudas verkställighet på andra platser i kommunen. En 
riskanalys har gjorts, och åtgärder har dokumenterats för att säkerställa en 
trygg och säker flytt för kunder som behöver ändra plats för verkställighet.  
 
Förvaltningen har vid flera tillfällen gjort liknande flyttar. Med noggrann 
planering och korrekt information till kunder, anhöriga och personal 
säkerställer förvaltningen en trygg och säker flytt.  



Analysschema, formulär 1 

Titel på riskanalys: Nedläggning av särskilt boende på Fogdevägen och dagverksamhet, Tvååker 

Huvudområde, delområden  
och aktiviteter 

Risk 
(Möjlighet att en negativ händelse inträffar) 

Vad? 
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Fortsätta 
analys,  

Ja eller Nej  
Vid Ja – överför 

risken till  
formulär 2 

Id Beskrivning 
Risk-
id 

Beskrivning av risk 

 1 
 Flytta personer med demens (säbo & 
dagverksamhet)  1 

Negativ påverkan vid ny personalgrupp 
  2  2 4  Ja 

 2 
 Flytta personer med demens (säbo & 
dagverksamhet)  2 

Negativ påverkan vid förändring av 
bostadsmiljö och dagverksamhetslokal 
  2  2  4  Ja 

 3  Flytta personer med demens (säbo)  3 Negativ påverkan för anhöriga  2  2  4  Ja 

 4 Under utflyttningsperioden (säbo)  4 
Negativ påverkan vid personalförändring 
under utflyttningsperioden  2 2  4  Ja 

 5 Under utflyttningsperioden (säbo)   Rörig boendemiljö vid flytt  1  1 1  Nej 

 6 Under utflyttningsperioden (säbo)  

Negativ konsekvens för ännu ej utflyttade 
med få medboende under senare del av 
utflyttningsprocessen  1  1  1  Nej 

 7 
Brist omsättning på boendeplatser 
(säbo)   Att det inte blir ledigt på valt särskilt boende  1  1  1  Nej 

 8 Högre hyreskostnad på nytt boende  
Att hyreskostnaden på det nya särskilda 
boendet är högre 2 2 4 Ja 

9 Avstånd till dagverksamhet  
Längre resväg och högre kostnad för 
färdtjänst för vissa deltagare 1 3 3 Nej 

        

        

        



        

Analysschema, formulär 2 

Titel på riskanalys: Nedläggning av särskilt boende på Fogdevägen och dagverksamhet, Tvååker 

Risk 
Vad? 
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Bakomliggande orsak 
Varför? 

Åtgärdsförslag 
Metod för uppföljning  

av att åtgärder har genomförts 
och har avsedd effekt 

Beslut 

U
p
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Risk-
id 

Beskrivning 

1 
 
 
 
 
 
 

Negativ påverkan 
vid ny 
personalgrupp 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 2 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

Nya relationer för kunder 
och personal. På kort s kt 
innebär det omställning 
för både kund och 
personal. 
 
 

Välplanerad överlämning 
mellan personalgrupperna. 
Kontaktman säkerställer att 
ny genomförandeplan 
färdigställs omgående efter 
inflytt utifrån kundens 
behov. 

Boendesamordnarna/omsorgs
handläggare fö jer upp 
insatsen efter tre månader. 
 
 
 
     

2 
 
 
 

Negativ påverkan 
vid förändring av 
bostadsmiljö och 
dagverksamhetslok
al 
 

 2 
 
 
 

 2 
 
 
 

 4 
 
 
 

Kunden är inte bekant 
med den nya fysiska 
miljön. 
 

Personal ger extra stöd i 
inledningsskedet.  
 
 

Boendesamordnarna/omsorgs
handläggare fö jer upp 
insatsen efter tre månader. 
     

3 
 
 
 
 
 
 

Negativ påverkan 
för anhöriga 
 
 
 
 
 

 2 
 
 
 
 
 
 

 2 
 
 
 
 
 
 

 4 
 
 
 
 
 
 

Nya relationer för 
anhöriga och personal. 
På kort s kt innebär det 
omställning för både 
anhörig och personal. 
 
 

Välplanerad överlämning 
mellan personalgrupperna. 
Kontaktman säkerställer att 
ny genomförandeplan 
färdigställs tillsammans 
med anhörig efter inflytt 
utifrån kundens behov. 

Boendesamordnarna fö jer 
upp kundernas flytt efter tre 
månader. 
 
 
 
     



 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negativ påverkan 
vid 
personalförändring 
under 
utflyttningsperioden 
 
 
 
 

 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan förekomma oro i 
personalgruppen vilket 
kan påverka kund 
negativt.  
I takt med att personal 
byter arbetsplats kan 
vikarier förekomma vilket 
innebär nya relationer för 
kunder och personal. 

Tydlig information och stöd 
till personalen.  
God personalplanering vid 
flytt. 
 
 
 
 
 

Verksamhetschefen på 
Varbergs omsorg ansvarar för 
uppfö jning.  
 
 
 
 
 
     

8 

En högre 
hyreskostnad på det 
nya särskilda 
boendet  2 2 4 

Beroende på vi ket 
särskilt boende som 
personen önskar och 
som är tillgängligt kan 
hyran i jämförelse med 
tidigare hyra var högre. 

Tydlig information om vilka 
särskilda boenden som 
finns i kommunen och vilka 
hyrorna är. 

Boendesamordnarna/omsorgs
handläggare ansvarar för att 
bistå med information   
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Överenskommelse trygg och effektiv utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1. godkänna överenskommelse trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

 
 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till ny överenskommelse avseende trygg och effektiv utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård har arbetats fram mellan Region Halland och 
de halländska kommunerna. Överenskommelsen trädde i kraft 1 november och 
gäller fram till och med 2024-12-31. 
 
Chefsgrupp Halland tog under 2021 beslut om att överenskommelsen från 
2018 skulle sägas upp och att en ersättande överenskommelse skulle arbetas 
fram tillsammans med Regional utvecklingsgrupp god och nära vård där 
förvaltningschef Anna-Lena Sellergren är representerad.  
 
Inför Socialnämndens beslut har den nuvarande överenskommelsen upphävts. 
Den tidigare överenskommelsen beslutades av Kommunfullmäktige och 
upphävdes av densamma per den 20 september (KS 2022/0269). Beslut har 
dock tagits att överenskommelsen denna gång beslutas av kommunernas 
Socialnämnd eller motsvarande utan att gå vidare till Kommunfullmäktige.  
Överenskommelsen gäller när samtliga parter godkänt den och ersatt befintlig 
överenskommelse. 
 
Målsättningen med den nya överenskommelsen är att säkra en trygg såväl som 
effektiv utskrivningsprocess. Utgångspunkten i samverkan mellan parterna är 
tillit med målsättningen att patienterna inte är kvar i slutenvården efter att de 
är utskrivningsklara.  
 
Överenskommelsen innehåller en ny ekonomisk genomsnittsmodell som är 
tänkt att främja ett processinriktat betraktelsesätt och skapa incitament till en 
effektivisering av processen. För att säkra en trygg likväl som effektiv 
utskrivningsprocess har parterna gemensamt beslutat att använda sig av en 
ekonomisk genomsnittsmodell.  
 
Socialförvaltningen i Varbergs kommun ställer sig bakom överenskommelsen 
och föreslår att Socialnämnden beslutar att godkänna den.  
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Beslutsunderlag 
 

1. Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård I Halland 2022 – 2024 

2. Region Hallands interna beslutsförslag - Godkänna överenskommelse 

om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 

Halland 

 

Övervägande 
Av överenskommelsen framgår att utgångspunkten i samverkan mellan 

parterna är tillit med målsättningen att patienterna inte är kvar i slutenvården 

efter att de är utskrivningsklara.  

 

Överenskommelsen från 2018 medförde vissa otydligheter. Bland annat fanns 

en otydlighet i tolkningen av utskrivningsklar, det vill säga vad som ingår och 

vad som ska vara klart då patienten skrivs ut. Detta är reglerat i lag.  

En ytterligare otydlighet har funnits kring definitionen ”hemgångsklar”. Det 

finns framtagna kriterier för när en patient anses vara klar för övergång till 

kommunalt ansvar men tolkningen mellan utskrivningsklar stämmer inte 

alltid med den gemensamma definition av hemgångsklar, vilket bland 

påverkat antal kalenderdagar för betalningsansvaret. 

 

Region Halland och Hallands kommuner behöver vara överens om tolkningen. 

Denna samsyn ska ske genom att parterna tillsammans ansvarar för att 

utarbeta gemensamt överenskomna anvisningar och samverkansrutiner för att 

säkra en trygg och effektiv utskrivningsprocess. Som komplement till denna 

överenskommelse finns därför gemensamt framtagen samverkansrutin om in-

och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland, som beskriver 

processen och berörda verksamheters ansvar i varje processteg. Denna arbetas 

för närvarande in i förvaltningen.  

 

En ytterligare skillnad till tidigare överenskommelse är betalningsmodellen. I 

den nya ekonomiska genomsnittsmodellen finns en vilja att minska antal 

dagar på sjukhus. Syftet är att skapa en effektiv utskrivningsprocess vilket 

bedöms vara bra för patienten.  

Kommunens betalningsansvar till Region Halland inträder om kommunens 

genomsnittliga dagar som utskrivningsklar respektive månad överstiger 

beslutat riktmärke i Halland. Om kommunens genomsnittliga dagar som 

utskrivning per månad understiger beslutat riktmärke inträder inget 
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betalningsansvar. Framräkning av antal genomsnittliga dagar görs enligt 

metod som framgår av överenskommelsen.  

 

Förvaltningen bedömer att den nya överenskommelsen med tillhörande 

anvisningar och instruktioner kan skapa en ökad tydlighet och incitament för 

en trygg, effektiv och välfungerande utskrivningsprocess men att området 

behöver följas noga från förvaltningens sida.  

 

Ekonomi och verksamhet  
Modellen innehåller ett incitament till att hålla nere antalet betaldagar. 

Kommuner som har betaldagar över riktmärket per månad kommer att betala 

ersättning. Kommuner som har betaldagar under riktmärke per månad 

kommer inte att betala ersättning till regionen. Det innebär med andra ord att 

föreslagen överenskommelse inte blir dyrare för kommunen så länge vi ligger 

under genomsnittet. Det bedöms dock i nuläget svårt att ta fram en pålitlig 

ekonomisk kalkyl.  

 

Samråd 
Ärendet kommer inte att samrådas då överenskommelsen inte bedöms 

innehålla personella eller organisatoriska frågor av samrådskaraktär.  

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Alexandra Landin 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
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Överenskommelse om  
Trygg och effektiv utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i Halland 2022 - 2024 

 
 

Överenskommelsen utgår från Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård (UtskrL) med ikraftträdande 1 januari 2018.  
 
Som komplement till denna överenskommelse finns gemensamt framtagen samverkansrutin 
om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland, som beskriver processen 
och berörda verksamheters ansvar i varje processteg. 
 
 

Överenskommelsens parter 
 
Överenskommelsen omfattar parterna Region Halland, Kungsbacka kommun, Varbergs 
kommun, Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Laholms kommun och Hylte kommun,  
 

Giltighet 
 
Denna överenskommelse gäller från och med 2022-11-01 till och med 2024-12-31. 

Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av samtliga parter och 
ersätter, när den godkänts, Överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 2018-11-10.  
 
Överenskommelsen upphör att gälla om ny lagstiftning träder i kraft som väsentligen utvidgar 
kommuns betalningsskyldighet i förhållande till Region Halland för patienter som skrivs ut 
från den slutna hälso- och sjukvården. 
 

 

Parternas ansvar 
 
Parts ansvar för att säkra en trygg och effektiv utskrivning framgår av UtskrL. Part till avtalet 
ansvarar för eget utförande av regionala/kommunala hälso- och sjukvårdstjänster och 
kommunal socialtjänst. Part ansvarar inom ramen för denna överenskommelse även för 
utförandet av tjänster som region/kommun överlåtit till privata utförare jämlikt 10 kap. 7 § 
kommunallag (2017:725) så som om de utförts i egen regi. 

Parterna ansvarar tillsammans för att utarbeta de gemensamt överenskomna anvisningar 
och samverkansrutiner som behövs för att säkra en trygg och effektiv utskrivningsprocess 
där ansvarsfördelning och samarbetet mellan parterna tydligt framgår. 

 

Informationsskyldighet 
 
Parterna har en skyldighet att samråda med Regional utvecklingsgrupp – god och nära vård 
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innan förändring vidtas av den egna organisationen som kan påverka parts organisering och 
kostnader för fullgörandet av de skyldigheter som följer av UtskrL och denna 
överenskommelse.  
 

 

Tvist, tolkning, ändring och tillägg 
 
Oenighet angående tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse ska i första 
hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om någon lösning därigenom inte uppnås 
ska tvisten slutligt avgöras vid allmän domstol. 

 

Ekonomi 

Utgångspunkten i samverkan mellan parterna är tillit med målsättningen att patienterna inte 
är kvar i slutenvården efter att de är utskrivningsklara. 
 
Kommunernas betalningsansvar för personer i slutenvård regleras i UtskrL, 5 kap. 
Kommunens betalningsansvar. 
 
För att säkra en trygg såväl som effektiv utskrivningsprocess har parterna gemensamt 
beslutat att använda sig av en ekonomisk genomsnittsmodell som främjar ett processinriktat 
betraktelsesätt, garanterar god kvalitet och skapar betydande incitament till effektivisering av 
utskrivningsprocessen. Vald ersättningsmodell avviker ifrån den som återfinns i UtskrL om 
när kommuns ersättningsskyldighet inträder samt hur ersättningsskyldigheten 
beloppsbestäms och hur skyldigheten regleras av parterna.  
 
Kostnader kopplat till det gemensamt digitalt informationsöverföringssystem regleras i 
separat avtal. 
  

Ekonomisk genomsnittsmodell Halland 

Ekonomisk reglering för betalningsansvar mellan kommun och Region Halland sker enligt en 

genomsnittsmodell. En kommuns betalningsansvar till Region Halland inträder om 

kommunens genomsnittliga dagar som utskrivningsklar respektive månad överstiger beslutat 

riktmärke i Halland.  

Om kommunens genomsnittliga dagar som utskrivning per månad understiger beslutat 

riktmärke inträder inget betalningsansvar. 

Beräkning av genomsnittsmodell och betalningsansvar                                                                                                                 

Kommunvis genomsnittsdagar(A)1 minus riktmärke(B)2 multiplicerat med antal vårdtillfällen 

där patient varit utskrivningsklar 1 dag eller fler(C) multiplicerat med genomsnittskostnaden i 

riket för ett vårddygn i den slutna vården(D)3. 

 
1 Summa vårdtid som utskrivningsklara patienter varit utskrivningsklar 1 dag eller fler / antal vårdtillfällen där 
patient varit utskrivningsklar 1 dag eller fler för aktuell månad 
2 Beslutat riktmärke för Halland som bygger på genomsnittsdagar som utskrivningsklar i riket på årsbasis   
3 Beloppet för kommunens betalningsansvar för patienter som är kvar i slutenvården följer Socialstyrelsens 
föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter. Beloppet regleras via förordning (2017:617) om 
fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter. 
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((A-B) x C) x D = Betalningsansvar 

• För perioden 2022-11-01 – 2023-12-31 används riktmärke 2,3 vilket är 2021 års riksgenomsnitt. 

• För perioden 2024-01-01 – 2024-10-31 används riktmärke = (2023 års riksgenomsnitt - 0,1). För 2024 är 

Hallands riktmärke således 0,1 lägre än riksgenomsnittet år 2023. 

Beräkning sker per kalendermånad och per kommun. Underlag för beräkning och fakturering 

för aktuell månad utgår från registrerade utskrivningsklara dagar i gemensamt IT-system 

fram till och med 7:e i efterföljande månad. 

Fakturering sker runt den 20:e varje månad för föregående månads betalningsansvar. 

Kommunen har möjlighet att justera uppenbara felaktigheter fram tills fakturan är sänd. 

 
Uppföljning 
 
Regional utvecklingsgrupp – god och nära vård ansvarar för att överenskommelsen 
utvärderas i samverkan mellan berörda parter inför framtagande av nytt avtal. Utvärderingen 
ska omfatta följsamhet till överenskommelsen och eventuella förslag till förbättringar utifrån 
till exempel avvikelser och riskbedömningar.  
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Ny Överenskommelse föreslås gälla från 1 november 2022 och fram till och 
med 2024-12-31. 

Bakgrund 

Syfte med Lag om samverkan är att särskilt främja att en patient med behov av 
insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den 
behandlande läkaren bedömt patienten som utskrivningsklar.  
 
Kommunernas betalningsansvar för personer i slutenvård regleras i Lag om 
samverkan, 5 kap. Kommunens betalningsansvar. 
 

I Halland sker en 50 procent jämkning på uppkomna kostnader/fakturor 
sedan november 2018 och fram till dess att ny överenskommelse träffats 
alternativt gällande avtal löpt ut. 
 
För att säkra en trygg såväl som effektiv utskrivningsprocess har ny 
ekonomisk genomsnittsmodell tagits fram i samverkan mellan Hallands 
kommuner och Region Halland. Ny ekonomisk genomsnittsmodell syftar till 
att främja ett processinriktat betraktelsesätt, garantera god kvalitet och skapar 
betydande incitament till effektivisering av utskrivningsprocessen. Modellen 
speglar en tydlig vilja att arbeta för att minska antalet dagar på sjukhus, vilket 
är bättre både för invånarna och ekonomin för kommunerna.  
 
Vald ersättningsmodell avviker ifrån den som återfinns i Samverkanslagen om 
när kommuns ersättningsskyldighet inträder samt hur ersättningsskyldighetens 
belopp bestäms och hur skyldigheten regleras av parterna.  

Konsekvensbeskrivning 

I detta ärende har bedömning gjorts att genomförande av en 
jämställdhetsanalys inte är relevant. 

 
Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Kommuner som har många betaldagar dvs över riktmärket/månad får även 
framledes betala ersättning. 
Kommuner som har få betaldagar dvs under riktmärket/månad betalar ingen 
ersättning till regionen. 
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Ersättningen till regionen minskar med ca 6 mkr/år i förhållande till 
nuvarande modell som är enligt lagen, men ger samtidigt ca 4 mkr mer än 
dagens ersättning jämfört med 50 procent reducering. 
 
 

Regionkontoret 

Jörgen Preuss                    

Regiondirektör  
 

            Martin Engström 
            Hälso- och sjukvårdsdirektör 

  

Bilaga: 

Överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Halland 
 

Styrelsens/nämndens beslut delges 

Expediering enligt sändlista 
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Lokalrevisionen 2022 - socialnämndens 

ansvarsområde 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1. godkänna lokalrevision 2022 för socialnämndens ansvarsområde. 

 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningen har i enlighet med Varbergs kommuns riktlinjer för 
strategisk lokalförsörjning tagit fram en lokalrevision för 2022. 
Samhällsutvecklingskontoret har sedan hösten 2017 arbetat med berörda 
förvaltningar för att få fram en tydlig och långsiktig modell för 
lokalförsörjningsarbetet i kommunen.  
 
Lokalrevisionen beskriver bland annat nuläge och framtida behov samt 
redovisar de boenden och lokaler som finns inom socialnämndens 
ansvarsområde för 2022. 
 
Dokumentet revideras årligen och har en liknande struktur som de 
lokalrevisioner som är framtagna av förskole- och grundskolenämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
servicenämnden. Nämndernas lokalrevisioner ligger till grund för kommunens 
lokalförsörjningsplan. 
 

Beslutsunderlag 
Lokalrevision 2022 Socialförvaltningen 

 

Övervägande 
Förvaltningen har utifrån verksamhetsbeskrivning och behovskartläggning för 

socialnämndens målgrupper uppdaterat lokalrevisionen från 2021 så den 

överensstämmer med 2022 års behov. 

 

Samråd 
Facklig samverkan kommer att ske i förvaltningens samverkansgrupp samt att 

samrådsgruppen för kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala 

pensionärsrådet kommer att informeras. 
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1 Sammanfattning 

Den här lokalrevisionen redovisar de boenden och lokaler som finns inom socialnämndens 
ansvarsområden för 2022. Dokumentet revideras årligen och har en liknande struktur som 
de lokalrevisioner som är framtagna av förskole- och grundskolenämnden, utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden, servicenämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 

Förutsättningar och behov kopplat till befolkningsprognoser och utbyggnadsområden skiljer 
sig mellan nämnderna. Tanken är att en homogen struktur underlättar vid upprättandet av 
kommunens gemensamma lokalförsörjningsplan. 

Socialnämndens uppdrag är att hjälpa invånare som av olika skäl behöver stöd i sin vardag. 
Social och ekonomisk trygghet, jämlika villkor och möjlighet att delta aktivt i samhällslivet 
ska främjas genom omsorg, assistans, rådgivning och andra insatser från socialförvaltningen. 

Socialnämndens verksamhetsområde är mångfacetterat och omfattar äldreomsorg, personer 
med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Inom nästan alla av 
socialnämndens verksamhetsområden sker samarbete med andra aktörer såsom Region 
Halland, Försäkringskassan och andra förvaltningar inom Varbergs kommun. 

Befolkningsprognosen inom Varbergs kommun visar att folkmängden inom alla 
åldersgrupper ökar i snitt med 22 % fram till år 2037 vilket kommer att öka behovet av olika 
boendeformer. Mest ökar åldersgrupperna över 80 år som nästan dubbleras mot dagens nivå. 
Inom den här åldersgruppen kommer behovet av särskilt boende och andra stödformer bli 
mer och mer aktuellt. 

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att använda lokaler effektivt, ändamålsenligt och 
ekonomiskt försvarbart. Målsättningen är att avyttra mindre ej ändamålsenliga lokaler men 
det kan även medföra att andra lokaler kan behöva hyras in. Flera skyddsronder har påvisat 
att arbetsmiljön för personalen är påverkad på grund av för små lokaler inom exempelvis 
hemtjänst och mobil hemsjukvård. 
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2 Inledning 

Riktlinjer för lokalförsörjning i Varbergs kommun har antagits i kommunstyrelsen under 

hösten 2020. Utifrån det årshjul som finns i riktlinjerna ska socialnämndens lokalrevision 

vara klar för antagande i nämnd årligen i november för att ligga i fas med den centrala 

planen, vilken fastställs i kommunstyrelsen i samband med budgetförutsättningar. 

Den behovskartläggning som årligen tas fram inom socialförvaltningen är ett av underlagen 

till lokalrevisionen för socialnämndens ansvarsområde. I behovskartläggningen tar man 

hänsyn till den demografiska utvecklingen, förändringar i lagstiftning och andra nationella 

styrdokument samt den politiska viljeinriktningen. 

I lokalrevisionen beskrivs behovet av nya lokaler utifrån standard på befintligt lokalbestånd. 

Lokalrevisionen är framtagen av lokalstrateg i samarbete med verksamhetscontroller. 
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3 Omvärldsbevakning 

3.1 Aktuellt i verksamheten 

• Socialförvaltningen ska påbörja ett arbete gällande prioritering och översyn av 

kommunens särskilda boenden. I det här arbetet ingår bland annat vilka boenden 

som är i behov av renovering/anpassningar, vilka boenden som på sikt ska avvecklas 

samt möjligheter till utökning av platser i befintliga boenden. 

• I kommunen fortsätter översynen av att profilera nuvarande LSS- och 

psykiatriboenden för att på bästa sätt möta kundernas behov. Det finns ett stort behov 

av att utöka antalet boendeplatser. 

• I dagsläget bygger IT-avdelningen ut och förstärker det trådade och trådlösa 

nätverket i socialförvaltningens lokaler för att möjliggöra införande av ny digital 

teknik. Det implementeras ett nytt trygghetssystem på kommunens särskilda boenden 

och på sikt även inom LSS och socialpsykiatri.  

• Det råder en övergripande trångboddhet i verksamhetslokaler för hemtjänst och 

mobil hemsjukvård. Trångboddheten blir påtaglig när personalgrupperna växer och 

leder till arbetsmiljöproblem. 

• Personalantalet beräknas öka inom förvaltningen inom flera områden, exempelvis till 

följd av att nya grupper behöver stöd från förvaltningen och att samtliga insatser 

enligt LSS ökar. Personalökningarna kommer innebära behov av större lokaler. 

• Fler barn och unga klarar inte att vara i verksamheter där de träffar andra. Ett ökande 

antal barn som är beviljade insatserna korttidstillsyn och korttidvistelse medför ökade 

krav på förvaltningens verksamheter och lokaler. 

3.2 Lagkrav eller andra statliga beslut 

• En ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 

• Regeringen tog den 22 december 2020 beslut om att en särskild utredare får i 

uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag som ska redovisas senast den 30 juni 2022. 

• 2019 lämnades ett lagförslag till regeringen gällande ny LSS-lagstiftning, utredningen 
föreslog att den nya lagen skulle träda i kraft 1 januari 2022 men beslut har ännu inte 

fattats i frågan. 

3.3 Trender 

• Allt fler personer bor kvar i hemmet högre upp i åldrarna. Det här är ett resultat av 

den förbättrade hälsan och funktionsförmågan bland äldre samt en medveten politik 

från samhällets sida att styra över vårdresurser från olika former av 

institutionsboenden till möjligheter att bo kvar i sitt hem. Det har skett genom att 

hemtjänsten utökats men också genom ett ökat stöd från närstående. 

• Alla LSS-insatser ökar inte. Det tydligaste exemplet på det är att bostad med särskild 

service för barn som nationellt har minskat med 36 procent sedan 2010. Även i 

Varberg har behovet minskat med undantag för boendeplaceringar i samband med 

skolgång på annan ort. Socialförvaltningen gör samma bedömning som många andra 

kommuner, att det finns ett framtida behov av bostad med särskild service för barn 

eller ungdomar. Kommunens befintliga barnboenden är inte anpassade till barn och 

ungdomars behov. För att skapa ändamålsenliga lokaler krävs nybyggnation eller 

omfattande anpassningar i befintliga boenden. 

• Digitalisering och utveckling av ny teknik är en förutsättning för att 

socialförvaltningen ska klara av sitt uppdrag i framtiden. Merparten av socialtjänstens 

kunder kommer i framtiden se digital teknik som en självklarhet. 
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• Företag satsar på AI-lösningar och lösningar för vård i hemmet med monitorering av 

vitala parametrar så som puls, blodtryck, blodsocker och andningsfrekvens. 

• En tydlig trend inom kommunal verksamhet är samlokalisering vilket kan optimera 

personalbemanning i olika typer av verksamheter. 

3.4 Framtida möjligheter 

• Arbetet med att samverka kring kommunens gemensamma behov av lokalförsörjning 

sker inom lokalberedningsgruppen. Målet är att öka lokalanvändningen. Forumet 

strävar för en samsyn i utvecklingsbehov och taktar in åtgärdsval och förstudier så fler 

satsningar i utvecklingsområden kan ske samordnat. 

• Stadshus C byggs om och anpassas till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Samma sak 
skulle kunna göras i andra av socialförvaltningens lokaler och verksamheter för att 

skapa hållbara kontorsmiljöer, nyttja kontorsplatser fullt ut och lösa ut trångboddhet. 

• Socialförvaltningen och förskole- och grundskoleförvaltningen utreder gemensam 

lokalanvändning inför den kommande särskolan vid Håsten. 

• Utreda och planera renoveringar och anpassningar av befintliga lokaler i god tid och i 

samband med att nyproduktioner står klara. Ta vara på eventuell överkapacitet. 

• I andra kommuner byggs gruppbostäder med 12 platser (6+6). Det vill säga två 
gruppbostäder fördelade på två plan alternativt två huskroppar intill varandra, 

exempel på det här finns bland annat i Helsingborgs kommun. 

3.5 Utmaningar 

• När den stora gruppen fyrtiotalister blir äldre står vården och omsorgen inför stora 
utmaningar. Cirka 193 000 personer av Sveriges befolkning 80 år eller äldre har 

insatser enligt SoL i form av hemtjänst, särskilt boende eller korttidsboende.  

• Bostadsbristen är ett fortsatt problem i kommunen. Bristen gäller såväl ordinära 

bostäder som anpassade boenden till olika målgrupper. Förvaltningen ser ett fortsatt 

stort behov av anpassade, personalstödda boendeformer. Kommunen har även ett 

underskott på boenden enligt LSS och SoL där underskottet blir allt större. 

• Framledes står socialförvaltningen inför stora utmaningar att effektivisera och 
utveckla arbetssätt kring digitala lösningar i lokalerna. Då utvecklingen pekar på ett 

ökat behov av olika digitala lösningar i IT-miljön krävs det även miljöer som är 

anpassade för det.  

• Socialförvaltningen är den förvaltning som hyr flest lokaler till störst yta av externa 

fastighetsägare, i dagsläget finns det stora utmaningar gällande lokalfrågorna i de 

externa lokalerna. 

• I takt med att LSS målgrupp har förändrats har antalet barn som beviljats 
korttidsvistelse men som sedan inte kommer till korttidshemmen ökat. Föräldrar till 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ett stort behov av avlastning 

men alla korttidshem har inte lyckats locka målgruppen. Inom ramen för 

korttidsvistelse är den största utmaningen framöver att hitta former av 

korttidsvistelse som lockar barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Lyckas inte förvaltningen med detta så är risken att det leder till ökat antal 

placeringar eller ökat behov av bostad med särskild service till barn eller ungdomar.   

3.6 Utbyte med andra kommuner 

• Samarbete och erfarenhetsutbyte med Halmstad kommun, Helsingborgs kommun, 

Kungsbacka kommun och Falkenbergs kommun i olika typer av lokalfrågor har 

löpande skett under året, bland annat genom studiebesök. 







10 
 

5 Verksamhetsbeskrivning 

5.1 Verksamhetsområden 

Socialnämndens verksamhetsområden är: 

• Äldreomsorg 

• Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 

• Barn och familj 

• Missbruk och beroende 

• Försörjningsstöd 

• Hälso- och sjukvård 

 

5.2 Mål 

I socialnämndens mål- och inriktningsdokument avgränsas målen till att gälla det som 
socialnämnden kan påverka. Socialnämnden har prioriterat att sätta fem nämndsmål inom 

fyra områden: 
 

Område: Nämndsmål: 

Stärkt psykiskt hälsa Insatser ska utformas så att personer med 
psykisk ohälsa upplever ökad trygghet och 

meningsfullhet. 

Nöjda äldre på särskilt boende Personer som bor på särskilt boende ska 
uppleva ökad trygghet och nöjdhet med sitt 

boende. 

Trygg och säker vård Patientsäkerheten och känslan av trygghet ska 
öka för personer inom kommunal hälso- och 

sjukvård. 

Tryggad kompetensförsörjning Socialförvaltningens behov av kompetens och 

personal ska stärkas och tryggas. 

 

5.3 Styrande krav och förutsättningar 

Lagar som styr socialnämndens insatser till de olika målgrupperna är barnkonventionen, 

socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning 

(LSS), hälso- och sjukvårdslagen samt arbetsmiljölagen. Även Socialstyrelsens riktlinjer styr 

socialnämndens verksamheter.  

Regeringen tog den 22 december 2020 beslut om att föreslå en äldreomsorgslag som ska 

komplettera socialtjänstlagen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022. 

Om bostad med särskild service i form av gruppbostad inte kan erbjudas inom skälig tid kan 

kommunen åläggas att betala sanktionsavgift för beslut som inte kan verkställas. När 

avgiftens storlek fastställs ska det särskilt beaktas hur länge dröjsmålet pågått och hur 

allvarligt dröjsmålet i övrigt anses vara. Enligt 28 b § LSS ska den särskilda avgiften fastställas 

till lägst 10 tkr och högst 1 mkr. 

Varje enskild vårdgivare, den som bedriver socialtjänst och den som bedriver verksamhet 

enligt LSS tar ansvar för att vårdhygien är en viktig säkerhets- och kvalitetsfråga i enlighet 

med Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om särskilt stöd och service och socialtjänstlagen. 
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5.4 Målgrupper 

5.4.1 Barn 

Inom ramen för LSS kan man räknas som barn upp till 21 års ålder. Majoriteten av alla barn 
som aktualiseras inom ramen för LSS har någon form av neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning.  

Vanligast är att barn som inte kan bo kvar hemma placeras i familjehem. När det handlar om 
ett mer omfattande behov kan det bli aktuellt med placering på någon form av 
personalstödjande boende, HVB (hem för vård och boende), SiS-institution (Statens 
institutionsstyrelse) eller LSS-boende (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). 

Stödboende för unga mellan 16 till 20 år är ett boende för unga som behöver stöd för att 
förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv. Här samarbetar kommunen med det 
kommunala bostadsbolaget Varbergs Bostads AB. 

5.4.2 Vuxna 

Behoven inom vuxenområdets målgrupper varierar. Det finns personer med såväl fysiska 
som psykiska funktionsnedsättningar, personer med missbruks- och beroendeproblematik 
samt andra sociala problem som är i behov av boende. Vissa behöver mer omvårdnad i sitt 
boende och för andra handlar det om trygghet och stöd. Det innebär att det finns behov av 
olika typer av boendeformer. 

5.4.3 Äldre 

Målgruppen äldre rör alla vuxna som är i behov av insatser enligt socialtjänstlagen. Antalet 
personer 65 år eller äldre med socialtjänstinsatser fortsätter att öka. Många äldre klarar sig 
utan stöd från samhället fram till 80 år men det finns stora skillnader mellan olika grupper i 
samhället, exempelvis behöver de med sammanboende partner mindre stöd från samhället 
än de ensamstående. 

5.5 Boendeformer för äldre 

5.5.1 Särskilt boende 

Särskilt boende är en boendeform för personer med somatisk funktionsnedsättning eller 
demenssjukdom som omfattas av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen. I boendet 
erbjuds service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt. Varje enhet i ett 
gruppboende består av cirka åtta till tio mindre lägenheter med tillgång till gemensamma 
utrymmen. 

5.5.2 Korttidsboende 

Korttidsboende är en tillfällig boendeform där man bor en begränsad tid. Korttidsboendet 
har personal dygnet runt och kan vara ett alternativ för personer efter sjukhusvistelse som 
stöd för att kunna bo kvar hemma, avlastning för närstående eller i väntan på permanent 
plats på särskilt boende. 

5.5.3 Trygghetsboende 

Trygghetsboende är en boendeform som enligt statens riktlinjer ska svara upp mot ett behov 
som ligger mellan ordinärt boende och särskilt boende. Personer över 70 år har möjlighet att 
ställa sig i kö till ett trygghetsboende hos respektive fastighetsägare. Fastighetsägare som 
bygger trygghetsboenden kan ansöka om ett stimulansbidrag från socialnämnden för att 
täcka en del av kostnaden för gemensamhetslokal och bovärd. 

Trygghetsboende förebygger behov av särskilt boende och är därför av intresse för 
kommunens bostadsförsörjning. Platser för trygghetsboenden kan pekas ut i 
markanvisningsplanen men behovet lyfts främst i utbyggnadsplanen. 

Socialförvaltningen är inte inblandad i uthyrningen av trygghetsbostäder. 
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5.6 Boendeformer för barn och vuxna 

En bostad med särskild service för vuxna kan vara utformad på olika sätt men tre 
huvudformer kan urskiljas; gruppbostad, servicebostad samt annan särskilt anpassad bostad. 

För samtliga boendeformer gäller att bostaden ska vara fullvärdig, att den är den enskildes 
privata och permanenta hem samt att den i möjligaste mån inte ska ha en institutionell 
prägel. Det krävs ett särskilt biståndsbeslut enligt LSS eller SoL för att få en plats på en 
grupp- eller servicebostad. 

5.6.1 Gruppbostad 

En gruppbostad enligt LSS är ett mindre boende med fem till sex lägenheter med tillgång till 
gemensamma utrymmen. Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett 
omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Syftet med gruppbostaden är att vuxna personer 
med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa ett eget 
hem. Av förarbetena till LSS framgår att gruppbostäder bör vara förlagda till vanliga 
bostadsområden och att de bör utformas och lokaliseras så att de i möjligaste mån inte får en 
institutionell prägel. 

5.6.2 Servicebostad 

En servicebostad enligt LSS består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam 
service och fast anställd personal. Lägenheterna är anpassade efter den enskildes behov och 
ligger oftast samlade i samma flerbostadshus eller kringliggande hus. Servicebostaden är en 
mellanform mellan ett helt självständigt boende i en egen lägenhet och en lägenhet i en 
gruppbostad. Varbergs kommun behöver även tillhandahålla bostäder för personer som 
socialförvaltningen bedömer inte har ett behov av bostad med särskild service men som inte 
kan klara ett socialt kontrakt med boendestöd enligt Varbergs Bostads kriterier. 
Målgruppen för LSS-bostäder varierar mellan 21 och 65 år. Barn och yngre än 21 år bor oftast 
hemma med stöd via personliga assistenter eller liknande och använder boendeformen 
"korttidsboende" som komplement till hemmet. 

5.6.3 Annan särskild anpassad bostad 

En bostad med viss grundanpassning för personer med funktionsnedsättning men utan fast 
bemanning.  

5.6.4 Korttidstillsyn 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år en är en insats enligt LSS som beviljas till 

ungdomar som går i grund- eller gymnasieskola. Insatsen kan inte beviljas till unga vuxna 

som avslutat sina studier. Insatsen beviljas för de ungdomar som behöver tillsyn under tid 

som föräldrar arbetar eller studerar (förlängning av grundskolans fritids). I enstaka fall kan 

ungdomen behöva insatsen utifrån egna behov. Insatsen ska kunna erbjudas före och efter 

skolan samt heldagar under lov. 

5.6.5 Korttidsvistelse 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att barn, ungdomar eller vuxna som bor 

med närstående vistas i annan verksamhet vissa dygn per månad. Insatsen ska kunna 

erbjudas dygnet runt alla dagar i veckan. Syftet är att anhöriga ska få avlastning i 

omvårdnadsarbetet och barnet/ungdomen/den vuxne ska erbjudas miljöombyte och 

rekreation. Insatsen ska även kunna ge möjlighet till personlig utveckling och/eller bidra till 

att beroende till vårdnadshavare bryts. 

5.6.6 Övriga boenden 

Till övriga boenden räknas kategoriboende som exempelvis boende för personer med 
psykiatrisk diagnos, ungdomsboende eller boende för ensamkommande barn som erhålls 
som ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. 
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6 Särskilt boende för äldre 

 

6.1 Aktuellt i verksamheten 

• Efter Attendos öppnande på Brearedsvägen fanns det i början av året totalt 608 

platser på särskilt boende i Varbergs kommun. Bedömningen var att antalet platser 

motsvarade behovet utifrån befolkningsprognosen och att det fanns en tillfällig 

överkapacitet. Nämnden beslutade därför om att pausa det särskilda boendet på 

Lindbergsvägen 138 fram till februari 2024. Förvaltningen har även lämnat förslag 

om att avveckla verksamheten på Fogdevägen 1C och i stället möjliggöra annan 

verksamhet på adressen. 

• Förvaltningen har tagit fram en behovsanalys för Lindgården. 

• Boendet på Kalkstensgatan 16 är uppsagd av fastighetsägaren för omförhandling av 
hyran. 

• Socialförvaltningen gav under våren 2021 serviceförvaltningen i uppdrag att 
genomföra en förstudie gällande införande av kyla på särskilda boenden i Varbergs 

kommun. Resultatet av förstudien kom tillbaka till socialförvaltningen våren 2022 

och innehåller åtgärdsförslag samt kostnader för att införa kyla i de kommunägda 

boendena. 

• Serviceförvaltningen tar årligen fram en lokalförsörjningsplan som bland annat 
redovisar teknisk status för de kommunägda fastigheterna. I den senaste versionen 
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har två av de särskilda boendena ändrat teknisk status från 3 till 2 vilket innebär att 

de har stort underhålls- och investeringsbehov inom en 5-årsperiod.  

• Det behöver tas ett helhetsgrepp kring renoverings- och anpassningsbehovet på de 

särskilda boendena tillsammans med förvaltare och fastighetsägare. En gemensam 

inventering och planering behöver genomföras för att boendena ska bli 

ändamålsenliga för kunder och personal. I det arbetet bör även utemiljöer ingå.
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Kvadratmeterytor är under fastställande, arbete med att säkerställa data mellan service- och socialförvaltningen pågår. 

 

 Viskastigen 19 
 Strängvägen 2R 
 Sandalsvägen 1 

Veddige Särskilt boende Socialförvaltningen 3365 36 2 454 3 -  

 Västra Ringvägen 11 Veddige Särskilt boende Norlandia 2056 20 1 563 Extern fastighetsägare - 
Regionfastigheter 

2025-12-31 
(9 månader) 

- Avtal förlängs 3 år i taget. 

- Det tidigare tillagningsköket står tomt och skulle kunna 
nyttjas till annat 
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2026 Nytt särskilt 

boende 

Trönninge 60 653 596 57 

2027    653 615 38 

2028    653 636 17 

2029    653 658 -5 

2030 Nytt särskilt 

boende 

Väröbacka 80 733 677 56 

2031    733 700 33 

2032    733 721 12 

2033 Nytt särskilt 

boende 

Östra Träslöv 80 813 748 65 

2034    813 770 43 

 

6.4 Utbyggnadsplan 
Behovet av särskilt boende för äldre är oftast svårt att placera geografiskt inom kommunen 
då det är den egna preferensen som styr vart individen söker sig. Det är därför viktigt att det 
finns möjligheter till plats på särskilt boende på olika platser inom kommunen samt att de är 
jämlika i service och utformning. 

Socialnämnden har föreslagit särskilda boenden i södra Trönninge, Väröbacka och Östra 
Träslöv med som minst 60 platser.  Byggnation av trygghetsboenden i lämpliga områden har 
socialnämnden påvisat i yttrande till olika planprogram. 

I åtgärdsvalet behöver möjligheten att bygga ut befintliga särskilda boenden utredas. Det här 
för att skjuta på behovet av nyproduktion. 

Förstudien för det planerade boendet i Trönninge planeras vara klart i mars 2023. 
Överlämning av lokalerna till socialförvaltningen är enligt tidplan planerat till december 
2026. Byggnaden ska förutom särskilt boende även inrymma hemtjänstlokaler samt förskola. 

Vid nyproduktion ska alltid 60 till 80 platser utredas av socialförvaltningen. Det är av stor 
vikt att de tomter som väljs ut för socialförvaltningens räkning är tillräckligt stora för den 
kommande verksamhetens behov och socialförvaltningen bör därför involveras vid val av 
tomt. 

 

Att bygga ut befintliga särskilda boenden med fler platser och samtidigt renovera och skapa 
ändamålsenliga lokaler är en möjlighet som behöver utredas framöver. Att bygga ut och 
renovera skulle kunna fördröja/skjuta på behov av nyproduktion och samtidigt skapa 
ändamålsenliga lokaler i befintligt bestånd. Många av socialförvaltningens befintliga boenden 
är eftersatta underhållsmässigt och är i behov av anpassningar. 
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7 Bostäder för barn och vuxna 

7.1 Aktuellt i verksamheten 

• Behovsanalys framtagen för akutboendet på Furets väg 1. Det tillfälliga bygglovet för 
paviljongsbyggnaden går ut i slutet av september 2025. 

• Under början av 2022 omvandlades fyra platser på Vidars gränd från barnboende LSS 
till korttidstillsyn för barn och unga över 13 år. 

• Tre platser på Bryggaregatan avvecklades vid årsskiftet 2021/2022 i samband med att 

boendet på Ölandsgatan 3 öppnade.  

• Under 2021 genomfördes en förstudie av den planerade gruppbostaden enligt LSS på 

Limabackavägen 10 i Väröbacka för att tillgodose behovet av en gruppbostad till 

2023. Preliminär överlämning till socialförvaltningen enligt nuvarande tidplan är satt 

till månadsskiftet november/december 2023. 

• HVB-hemmet på Rönnbergsgatan avvecklades i slutet av 2021, övervåningen ska i 

stället användas som lokaler för daglig verksamhet. 

• Brandutrymning har under året utretts av serviceförvaltningen på Kalkstensgatan 4 
med anledning av att undvika kostnader för vaken natt. 

• Eftersom bostadsbristen i Varberg är stor för alla kommuninnevånare, så får även 
personer med olika typer av funktionsnedsättningar allt svårare att få en egen bostad. 

Det här kan leda till att ansökningar om bostad med särskild service ökar. 

• Bostadsbristen är ett fortsatt problem i kommunen. Bristen gäller såväl ordinära 

bostäder som anpassade boenden till olika målgrupper. Förvaltningen ser ett fortsatt 

stort behov av anpassade, personalstödda boendeformer. Kommunen har ett 

underskott på boenden enligt LSS och SoL, och underskottet blir allt större. 

• De lägenheter förvaltningen idag erhåller, som erbjuds till bistånd i form av sociala 

hyreskontrakt är inte tillräckligt för att lösa hemlösheten. Det är förhållandevis få som 

enligt lag har rätt till detta bistånd men ambitionen är att ingen ska behöva vara 

hemlös. Varberg har ett högre antal sociala hyreskontrakt än andra halländska 

kommunen. Idag är det endast allmännyttan som erbjuder lägenheter till 

socialförvaltningens målgrupper. Ett samarbete med privata hyresvärdar är av största 

vikt för att kunna lösa en del av boendefrågan framöver.  

• Samutnyttjande av särskolan på Håsten utreds mellan socialförvaltningen och 

förskole- och grundskoleförvaltningen. 

• Andra kommuner som exempelvis Helsingborgs kommun har byggt gruppbostäder 

med 12 platser, två separata gruppbostäder i samma huskropp. Bostadsformen ger 

samordningsvinster för verksamheterna. 
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7.2 Befintliga lokaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 Gruppbostäder LSS: 89 platser 

Psykiatriboenden: 73 platser 

Servicebostäder LSS: 42 platser 

Gruppbostad barn: 9 platser, 4 av dem är fullvärdiga lägenheter 
Korttidsboende barn: 18 platser, 8 av dem är fullvärdiga lägenhet 
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Kvadratmeterytor för bostäder och lokaler är under fastställande. Arbete pågår med att säkerställa data mellan service- och socialförvaltningen. 

Utöver ovanstående bostäder hyr även socialförvaltningen ett antal bostäder till personer med olika funktionsnedsättningar som fått beslut om 

bostad med särskild service i form av en annan särskild anpassad bostad enligt LSS.

 Samuels väg 5 Tvååker Korttidsboende LSS 483 8  Extern fastighetsägare - 
Varbergs Bostad 

Tills vidare 
(3 månader) 

- Avtal gäller tills vidare 

 Sannavägen 2 Varberg Stödboende 500 6  Extern fastighetsägare - 
Varbergs Bostad 

2025-01-31 
(12 månader) 

- Avtal förlängs 3 år i taget 

 Skolvägen 26 Kungsäter Gruppbostad LSS 482 6  3 -  

 Storgatan 42 Träslövsläge Barnboende LSS 128 1  - -  

 Strängvägen 2V Veddige Gruppbostad LSS 536 6  3 -  

 Styrmansvägen 32 

 

Träslövsläge Gruppbostad LSS 316 5  2 -  

Sveagatan 49-65 

 

Varberg Psykiatriboende - 3  Extern fastighetsägare - 
Varbergs Bostad 

- - Vid utflyttning ska de återlämnas till Varbergs Bostad 
och bli trygghetsbostäder för äldre 

 Söderhöjdsgatan 5 Varberg Servicebostad LSS 562 9  Extern fastighetsägare - 
Varbergs Bostad 

Tills vidare 
(3 månader) 

- Avtal gäller tills vidare 

 Tornsvalan Skällinge Gruppbostad LSS 220 5  - - - Föräldrakooperativ 

- Socialförvaltningen är ej involverade I lokalerna 

 Träslövsvägen 23L Varberg Psykiatriboende 472 7  2 -  

 Vidars grand 12 Varberg Korttidstillsyn 220 4  3  - Boende för barn och unga över 13 år 

- Lägenheterna är ej fullvärdiga 

 Vipvägen 5 Veddige Gruppbostad LSS 544 7  4   

 Västervägen 8 Varberg Gruppbostad LSS 353 5  3   

 Ölandsgatan 3 Varberg Psykiatriboende 1030 14  3 - - Boendet öppnade januari 2022 

 Ölandsgatan 5 Varberg Psykiatriboende 981 14  3 -  
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Södra kusten eller Tvååker Servicebostad 
LSS 

10 platser 2032 Eventuellt behov har 
påtalats i  planprogram 
(Träslövsläge/Gamla 

Köpstad) 

 Servicebostad 
(psykiatriboende) 

10 platser 2026-2032 Nytt behov 
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10 Framtida investeringar  

Status på 
projekt 

Beslutad 
investering 

Beskrivning Prioritet 
1–3 

-23 -24 -25 -26 -27 28-36 

  Utökning av 
hemtjänstens lokaler på 
Östergården 

1 x      

Behovsanalys 
klar 

 Renovering Lindgården 1 x x     

Förstudie klar  Införande av kyla på 
särskilt boende 

1 x x x    

Under 
genomförande 

 Ny gruppbostad LSS 
Limabackavägen 10 

1 x      

Behovsanalys 
klar 

 Hemtjänstlokaler 
Väröbacka 

1 x      

Behovsanalys 
klar 

 Hemtjänstlokaler 
Rolfstorp 

1 x      

Behovsanalys 
pågår 

 Lokaler till hälso- och 
sjukvårdsavdelningen 

1 x      

Status oklart  Servicebostäder LSS 
Bua hamnplan 

1  x     

Under 
genomförande 

 Inventarier Stadshus C 1  x     

Behovsanalys 
klar 

 Ersättningslokaler 
akutboende 

1   x    

Behovsanalys 
ej påbörjad 

 Ny gruppbostad LSS 1  x x    

Behovsanalys 
ej påbörjad 

 Servicebostäder LSS 1    x   

Förstudie  Nytt särskilt boende 
Trönninge 

1     x  

Förstudie  Nya hemtjänstlokaler 
Trönninge 

1     x  

Behovsanalys 
ej påbörjad 

 Ersätta Almebergsgatan 
(servicebostäder 
psykiska 
funktionsnedsättningar) 

1 x x x x x  

Behovsanalys 
ej påbörjad 

 Servicebostäder 
psykiska 
funktionsnedsättningar 

    x x x 

Behovsanalys 
ej påbörjad 

 Servicebostäder LSS 1      x 

Behovsanalys 
ej påbörjad 

 Ny gruppbostad LSS 1    x x x 

Behovsanalys 
ej påbörjad 

 Nytt särskilt boende 
Väröbacka 

1      x 

Behovsanalys 
ej påbörjad 

 Nya hemtjänstlokaler 
Väröbacka 

1      x 

Behovsanalys 
ej påbörjad 

 Nytt särskilt boende 
Östra Träslöv 

1      x 
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Till Socialnämnden 
  
 

 
 

 

Ny delegation socialnämnden - översyn av 

delegeringsförteckningen 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att 
1. anta förvaltningens förslag om tillägg i socialnämndens delegeringsförteckning under 

rubrik 2.5 Tobaksfria nikotinprodukter med anledning av Lag (2022:1257) om 
tobaksfria nikotinprodukter som gäller från och med 2022-08-01 samt 4.1 Bistånd 
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen  

 
2. anta förvaltningens förslag om revidering av socialnämndens delegeringsförteckning 

under rubrik 2 Tillstånd samt 4 Verksamhetsfrågor inkl. ekonomiskt bistånd 
 
 
Beskrivning av ärendet 

Med anledning av ny Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, förkortad LTN som 
gäller sedan den 1 augusti 2022 behöver socialnämndens delegeringsförteckning revideras.  
 
Den nya lagen innebär bland annat att en näringsidkare inte får bedriva detaljhandel med 
tobaksfria nikotinprodukter utan att först ha anmält detta till den kommun där det fysiska 
försäljningsstället är beläget. (17 § LTN) 
 
Kommunen utövar tillsyn på det fysiska försäljningsstället över att lagen och anslutande 
föreskrifter följs (24–25 §§ LTN) och får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden 
och förbud som behövs för att lag och föreskrifter ska följas. (28 § LTN) 
 
Kommunfullmäktige har 2022-09-20 beslutat att delegera det kommunala ansvaret enligt Lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter till socialnämnden. 
 
Socialförvaltningen förslår socialnämnden därmed att anta bifogat förslag om ändrad 
delegering bland annat med anledning av ny Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.  
 
Den 1 oktober 2022 öppnade Varberg kommuns stödboende för vuxna, där personer med 
pågående missbruksproblematik och hemlöshet kan beviljas bistånd till boende under max sex 
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månader med möjlighet till förlängning. Denna boendeform har tidigare inte funnits i Varberg 
och handläggare vid missbruksenheten har inte haft möjlighet att bevilja bistånd till denna typ 
av boende inom kommunen. 
 
Då handläggare vid Missbruksenheten nu har möjlighet att bevilja bistånd på Stödboende för 
vuxna i Varbergs kommun är det bra om det går i linje med de besluthandläggarna har 
delegation på att fatta om exempelvis korttidsboende.  
 

Beslutsförslag  

Delegeringsförteckning för socialnämnden 

 

Förvaltningens överväganden 

Med en ny reglering för försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter krävs nya beslut och 
åtgärder av kommunen. Vid beslut av kommunfullmäktige 2022-09-20 har ansvaret för den nya 
lagen delegerats till kommunens socialnämnd. Därmed faller ny hantering och handläggning 
vid registrering av anmälan, tillsyn av försäljningsställena samt en rad nya beslut vid olika 
tillsynsåtgärder inom socialnämndens ansvarsområde.  
 
Ny delegation behöver införas för att fördela ansvaret på socialnämnd och socialförvaltning. 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att delegera ansvaret för de tillkommande 
arbetsuppgifterna till socialnämndens arbetsutskott respektive till tillståndshandläggarna på 
socialförvaltningens tillståndsmyndighet. Förslaget innehåller därför en rad nya punkter under 
rubriken 2.5 Tobaksfria nikotinprodukter.  

 
Förvaltningen har vid framtagandet av förslag till reviderad delegeringsförteckning rådgjort 
både med länsstyrelsen i Hallands län och med tillståndshandläggare i våra grannkommuner. 
 
Förvaltningens tillståndshandläggare har genom att läsa in lagförslag, förordningar och 
förarbeten gjort en bedömning av vilka beslut och åtgärder som de nya uppdragen kommer 
omfattas av och gjort de avstämningar med relevanta myndigheter och kommuner som bedöms 
behövas för att kunna lägga fram förslag till reviderad delegeringsförteckning enligt bilaga.  
 
Vid denna bedömning har det även framkommit att en delegation aldrig bör förekomma utfallet 
av ett beslut genom att ha en delegation som ligger på olika nivåer baserat på om utfallet ska 
vara avslag eller bifall. Därför förslås en ändring i dessa delar.   
 
Förslaget förtydligar även av att beslut kopplat till ett tidigare ärende/beslut ska följa delegaten 
i ursprungsärendet, dvs om det ursprungliga beslutet togs av socialnämndens arbetsutskott ska 
även vidare beslut kopplat till samma ärende tas av arbetsutskottet, så även när det ursprungliga 
beslutet tagits av tillståndshandläggare på delegation av socialnämnden. 
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Delegeringsförteckningen behöver även kompletteras med följande lagar under punkt 6: 

 Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel  
 Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

 
Mot bakgrund av att ett stödboende för vuxna har öppnat i Varbergs kommun och en ny form 
av handläggning som tidigare inte funnits numera kan beviljas behöver en ny delegation införas 
under rubriken 4.1 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Förvaltningen anser att det ligger 
i linje med övriga besluthandläggares delegation. Med tillägget kan de även fatta beslut om 
bistånd i form av boende på Stödboende för vuxna under en sex månaders period 

 
 
Ekonomi och verksamhet 
Revideringen av delegeringsförteckningen bedöms inte innebära någon ekonomisk påverkan. 
Påverkan på verksamheten bedöms vara ökad tydlighet och korrekthet i delegeringen.  
 
Samråd 
Ärendet behöver inte samrådas.  
 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 
 
Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 
    Marie Christiansson 
    Avdelningschef 
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Allmänt om delegation 

Allmänt om delegation 
Enligt kommunallagen 6 kap. 38 § får beslutanderätten inte delegeras när det gäller: 

 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

 framställningar eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats, 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

Beslut som fattas med stöd av delegation har samma rättsverkan som om nämnden fattat beslutet. Socialnämnden eller överordnad chef får ej 

ändra redan fattat beslut. Beslut får enbart ändras av beslutsfattaren själv eller domstol. Beslutanderätt som tillagts viss tjänsteman tillkommer 

även dennes överordnade chef. Beslutanderätt som tillagts socialsekreterare tillkommer även utvecklingsledare. 

Socialnämnden är oförhindrad att uppta ett ärende till eget avgörande under förutsättning att den som tillagts beslutanderätten underrättats 

om detta i förväg. Ett i delegationsordningen intaget ärende kan tas upp till beslut i socialnämnden om delegaten finner att ärendet är av 

principiell betydelse och av den anledningen ej önskar fatta beslut. Om det råder osäkerhet om vem som ska fatta beslut ska samråd alltid ske 

med närmaste överordnad chef. 

Som en allmän förutsättning för utövande av delegerad beslutanderätt gäller att riktlinjer som antagits av nämnden och olika bestämmelser för 

verksamheten ska följas. 

Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende där det enligt kommunallagen föreligger jäv. Beslutanderätten får inte utövas av tjänstemän i 

förening vilket innebär att det inte är tillåtet att besluta tillsammans. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation ska enligt kommunallagen 6 kap. 40 § anmälas till nämnden om inte annat anges i denna 

delegeringsförteckning. Syftet med anmälningsskyldigheten är att nämnden ska ges möjlighet till insyn och ev. granskning i hur den delegerade 

beslutanderätten tillämpas. 

 
Delegationsbesluten redovisas nästkommande månad vid socialnämndens sammanträde. Redovisningen sker antingen genom listor som tas 

fram i de databaserade verksamhetssystemen eller på manuella listor. Även utskottens protokoll anmäls till socialnämnden månaden efter 

sammanträdet. 

 
Avtal som beslutats av socialnämnden, arbetsutskottet respektive sociala utskottet undertecknas av ordföranden i nämnden alt. utskottet och 

budgetansvarig. 
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1 Personal- och arbetsgivarärenden 
 

 
Nr Personal- och 

arbetsgivarärenden 
Delegat 

1 Besluta om anställning av personal 
inom ekonomiska ramar. 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 

2 Besluta om uppsägning och avsked av 
personal. 
Besluta om avtal om anställningens 
upphörande, som innehåller 
avgångsvederlag eller annan 
ekonomisk uppgörelse. 

Förvaltningschef efter 
samråd med 
förhandlingschef 

3 Besluta om löneförmåner som inte är 
reglerade i lag eller avtal vid 
tjänstledighet eller vid anställningens 
upphörande, enligt av 
personalutskottet fastställda riktlinjer. 

Förvaltningschef efter 
samråd med 
förhandlingschef 

4 Besluta om lön och övriga 
anställningsvillkor, enligt av 
personalutskottet fastställda riktlinjer. 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 

5 Besluta i frågor som berör underställd 
förvaltningsorganisation. 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 
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2 Tillstånd och tillsyn 

2.1 Serveringstillstånd enligt alkohollagen (AL) 

2.1.1 Stadigvarande serveringstillstånd 

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 8 kap 2 § AL AU  

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till förening, företag eller 
annat slutet sällskap 

8 kap 2 § AL AU Klubbrättighet eller Festvåningstillstånd 

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd för cateringföretags 
servering till slutet sällskap 

8 kap 4 § AL Tillståndshandl. Cateringtillstånd 

Godkännande av serveringslokal då cateringföretag anmält servering 8 kap 4 § AL Tillståndshandl.  

Beslut Bifall av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd på 
gemensamt serveringsutrymme för innehavare av serveringstillstånd 

8 kap 14 § 2 st 
AL 

Tillståndshandl.  ÄNDRAS 

Avslag på ansökan om serveringstillstånd på gemensamt 
serveringsutrymme för innehavare av stadigvarande 
serveringstillstånd 

8 kap 14 § 2 st 
AL 

AU TAS BORT 

Beslut om stadigvarande pausserveringstillstånd  8 kap 15 § 4 st Tillståndshandl.  NY 

Beslut om stadigvarande trafikserveringstillstånd 8 kap 1 § 2 st AU  NY 

 

2.1.2 Tillfälligt serveringstillstånd 

Beslut Bifall av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten 

8 kap 2 § AL Tillståndshandl.  ÄNDRAS 

Avslag på ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 8 kap 2 § AL AU Festivaltillstånd TAS BORT 

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till förening, företag eller annat 
slutet sällskap 

8 kap 2 § AL Tillståndshandl.  



10 

 

 

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd på gemensamt 
serveringsutrymme för innehavare av serveringstillstånd 

8 kap 1 § 2 st Tillståndshandl.  NY 

Beslut om tillfälligt pausserveringstillstånd 8 kap 15 § 4 st 
AL 

Tillståndshandl.  

Beslut om tillfälligt trafikserveringstillstånd     

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd efter anmälan från dödsbo 9 kap 12 § 1 st 
AL 

Tillståndshandl.  NY 

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd efter anmälan från 
konkursförvaltare 

9 kap 12 § 2 st 
AL 

Tillståndshandl.  

 
 

2.1.3 Provsmakning och kryddning 

Godkännande av anmälan om provsmakning från innehavare av 
stadigvarande serveringstillstånd 

8 kap 6 § 1 st 1 
p AL 
8 kap 6 § 2 st 
AL 
8 kap 7 § 1 st 
AL 

Tillståndshandl.  

Beslut om tillfälligt provsmakningstillstånd för partihandlare 8 kap 6 § 1 st 2 
p AL 

Tillståndshandl. Provsmakningstillstånd 

Beslut om provsmakningstillstånd för egentillverkare av alkoholdryck 
utan stadigvarande serveringstillstånd 

8 kap 7 § 2 st 
AL 

Tillståndshandl. Provsmakningstillstånd 

Godkännande av anmälan om kryddning av spritdryck 8 kap 3 § AL Tillståndshandl. Kryddningstillstånd 

 

2.1.4 Ändring av serveringstillstånd 

Beslut Bifall av ansökan om permanent ändrat/utvidgat stadigvarande 
serveringstillstånd efter anmälan enligt 9 kap 11 § AL 

8 kap 2 § AL 
8 kap 14-16 §§AL 
8 kap 19 § AL 

Tillståndshandl. Ombyggnad/tillbyggnad, ändrad 
serveringsyta, serveringstid eller 
dryckesslag ÄNDRAS 

Avslag på ansökan om permanent ändrat/utvidgat stadigvarande 
serveringstillstånd 

8 kap 2 § AL 
8 kap 19 § AL 

AU Ombyggnad/tillbyggnad, utökad BORT 
serveringstid, utökat med spritdryck 

Beslut om tillfälligt ändrat/utvidgat stadigvarande serveringstillstånd 
efter anmälan enligt 9 kap 11 § AL 

8 kap 2 § AL 
8 kap 14-16 §§AL 
8 kap 19 § AL 

Tillståndshandl. Ombyggnad/tillbyggnad, ändrad 
serveringsyta, serveringstid eller 
dryckesslag ÄNDRAS 
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Beslut om att vägra serveringstillstånd på grund av serveringsställets 
belägenhet eller annan befarad olägenhet 

8 kap 17 § AL AU  TAS BORT - INGÅR I 

TILLSTÅNDSPRÖVNINGEN 

Godkännande av mindre ombyggnad eller förändring av verksamhet 9 kap 11 § AL Tillståndshandl.  TAS BORT 

Beslut vid lämplighetsprövning av nya personer med betydande 
inflytande i tillståndshavande bolag efter anmälan enligt 9 kap 11 § AL 

8 kap 12 § AL 
 

Tillståndshandl. PBI-prövning 

 

2.1.5 Tillsyn och tillsynsåtgärder enligt AL 

Bedriva tillsyn över att AL och anslutande föreskrifter följs  9 kap 2-3 § AL Tillståndshandl.  NY 

Begära handräckning av polismyndighet vid tillsyn 9 kap 9 § AL Tillståndshandl. NY 

Begära tillträde till lokaler, upplysningar, handlingar och varuprover 
som behövs för tillsynen 

9 kap 13-15 §§ 
AL 

Tillståndshandl. NY 

Beslut om att meddela erinran 9 kap 17 § AL Tillståndshandl.  

Beslut om att meddela varning 9 kap 17 § AL AU  

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd som inte längre utnyttjas 9 kap 18 § 1 st  
1 p AL 

Tillståndshandl.  

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd i övriga fall 9 kap 18 § 1 st  
2-3 pp AL 

AU  NY 

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd för gemensamt 
serveringsutrymme 

9 kap 18 § 2 st 
AL 

Tillståndshandl.  

Beslut om akut återkallelse av tillfälliga serveringstillstånd 9 kap 18 § 1 st 
AL 

Tillståndshandl. Festivaltillstånd, Fest med slutet sällskap 

Beslut att för visst tillfälle förbjuda eller inskränka försäljning av 
alkoholdrycker 

3 kap 10 § 2 st 
AL 

AU  

 

2.1.6 Övrigt enligt AL 

Beslut om att underlåta prövning genom kunskapsprov 8 kap 12 § 3 st 
AL 

Tillståndshandl.  

Beslut att förlänga handläggningstiden för ärende om 
serveringstillstånd i högst fyra månader 

5 § alkohol-
förordningen 

Tillståndshandl. Utöver de ursprungliga fyra månadernas 

handläggningstid från det att en fullständig 

ansökan inkommit NY 
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Beslut om att överklaga, begära prövningstillstånd och inhibition 10 kap 1 § AL Delegaten i 
ursprungsärendet 

 

Omprövning av beslut efter överklagande (ändra utan nackdel för 
sökanden) 

37-39 §§ FL Delegaten i 
ursprungsärendet 

 NY 

Beslut om att polisanmäla misstänkt brott enligt alkohollagen 11 kap AL Tillståndshandl.  

Behörighet att mottaga delgivning för socialnämnden i ärenden enligt 
alkohollagen 

6 kap 36 § KL Tillståndshandl.  

 
 

2.1.7 Avgiftsuttag AL 

Beslut om att sätta ned eller efterskänka prövnings- och tillsynsavgift 8 kap 10 § AL 

Kf § 228 

2017-12-19 

Tillståndshandl. Även folköl 

 Indexreglera prövnings- och tillsynsavgift 8 kap 10 § AL 
 

Kf § 228 

2017-12-19 

Tillståndshandl. Även folköl 

 
 

2.2 Folköl (AL) 
Godkännande av anmälan om försäljning av folköl 5 kap 5 § 3 st 

AL 
Tillståndshandl.  

 Godkännande av anmälan om servering av folköl 8 kap 8 § 3 st 
AL 

Tillståndshandl.   

Beslut att meddela varning till den som säljer eller serverar folköl 9 kap 19 § AL Tillståndshandl.  

Beslut om att förbjuda försäljning eller servering av folköl 9 kap 19 § AL AU  
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2.3 Lag om tobak och liknande produkter (LTLP) 

2.3.1 Försäljningstillstånd tobaksvaror 

Beslut om stadigvarande att bevilja ansökan om 

försäljningstillstånd från detaljhandel respektive 

partihandel 
(Viss tid eller tills vidare) 

5 kap 3 § LTLP AU ÄNDRAS 

Beslut om tillfälligt att avslå ansökan om 
försäljningstillstånd från detaljhandel respektive 
partihandel 
(Viss tid eller tills vidare) 

5 kap 3 § LTLP Tillståndshandl. ÄNDRAS 

Inhämta yttrande från Polismyndighet och Tullverket 5 kap 4 § LTLP Tillståndshandl.  

 
2.3.2 Ändring av försäljningstillstånd tobaksvaror 

Beslut vid lämplighetsprövning av nya personer med 

betydande inflytande i tillståndshavande bolag efter 

anmälan enligt 5 kap 7 § 2st LTLP 

5 kap 2 § 

LTLP 

Tillståndshandl. PBI-prövning – vid enstaka nya PBI:er 
ÄNDRA 

Prövning av tillstånd då bolag med försäljningstillstånd 

överlåtes till nya ägare/bolagsmän (s k PBI:er) 

5 kap 2 § 

LTLP 

Tillståndshandl. PBI prövning  när alla PBI:er är nya 
TAS BORT 

Beslut om ändring av försäljningstillstånd efter anmälan 

från tillståndshavare 

5 kap 7 § 2st 

LTLP 

Tillståndshandl.  TAS BORT 

Beslut om försäljningstillstånd efter anmälan från dödsbo 

eller förvaltare 

5 kap 8 § 

LTLP 

Tillståndshandl. 

AU vid avslag 

Om tillståndshavare avlidit eller fått 

förvaltare enligt 11:7 FB ÄNDRAS 

Beslut om försäljningstillstånd efter ansökan från konkursbo 5 kap 9 § 

LTLP 

Tillståndshandl. 

AU vid avslag 

Då försäljningstillstånd upphört på 

grund av att tillståndshavaren gått i 

konkurs ÄNDRAS 
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2.3.3 Tillsyn enligt LTLP 

Bedriva tillsyn över att LTLP och anslutande föreskrifter följs 7 kap 3-4 §§ 

LTLP 

Tillståndshandl. Både tobaksvaror och elektroniska 

cigaretter 

Begära in upplysningar, handlingar och varuprover som behövs 

för tillsynen 

7 kap 17 § LTLP Tillståndshandl.  

Begära tillträde till lokaler med mera för tillsyn/undersökning 7 kap 18 § LTLP Tillståndshandl.  

Begära hjälp av polismyndighet vid tillsyn 7 kap 19§ LTLP Tillståndshandl. Både tobaksvaror och elektroniska 

cigaretter 

Beslut att genomföra kontrollköp 7 kap 22 §LTLP Tillståndshandl. Både tobaksvaror och elektroniska 

cigaretter 

 
 

2.3.4 Tillsynsåtgärder tobaksvaror och örtprodukter för rökning 

Beslut om föreläggande eller förbud vid tillsyn 7 kap 9 § 1st 
LTLP 

Tillståndshandl.  

Beslut om att förena föreläggande eller förbud med vite om 

högst 25 000 kr 

7 kap 9 § 2st 

LTLP, 2 § Lag 

(1985:206) om 
Viten 

Tillståndshandl. Gäller beslut enligt 7 kap 9 § 1st 

Beslut om att förena föreläggande eller förbud med löpande vite 

om högst 25 000 kr per överträdelse eller 25 000 kr per månad 

7 kap 9 § 2st 

LTLP, 4 § Lag 

(1985:206) 
om viten 

AU Gäller beslut enligt 7 kap 9 § 1st 

Beslut om återkallelse av försäljningstillstånd som inte längre 

utnyttjas 

7 kap 10 § 1p 

LTLP 

Tillståndshandl.  

Beslut om återkallelse av försäljningstillstånd i övrigt 7 kap 10 § 2-4p 
LTLP 

AU  
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Beslut om varning 7 kap 11 § LTLP Tillståndshandl.  

 
 

2.3.5 Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

Godkännande av anmälan vid försäljning av elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare 

5 kap 15, 17 §§ 

LTLP 

Tillståndshandl. Egenkontrollprogram ska bifogas 

 
 

2.3.6 Tillsynsåtgärder elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

Beslut om föreläggande eller förbud vid tillsyn 7 kap 12 § LTLP Tillståndshandl.  

Beslut om försäljningsförbud eller varning 7 kap 13 § LTLP AU Förbud för högst sex (6) månader 

Beslut om att förena föreläggande eller förbud med vite om 

högst 25 000 kr 

7 kap 15 § LTLP 
2 § Lag (1985:206) 
om viten 

AU  

Beslut om att förena föreläggande eller förbud med löpande 

vite om högst 25 000 kr per överträdelse eller 25 000 kr per 
månad 

7 kap 15 § LTLP 
4 § Lag (1985:206) 
om viten 

AU  

 

2.3.7 Avgiftsuttag LTLP 

Verkställa avgiftsuttag för tillståndsprövning 8 kap 1 § LTLP 
Kf § 191 
2018 11 13 

Tillståndshandl. Avgift betalas även om ansökan avslås 

Verkställa avgiftsuttag för tillsynsarbetet 8 kap 2 § LTLP 
Kf § 191 
2018 11 13 

Tillståndshandl. Från det år försäljningstillstånd meddelas 
(tobaksvaror) eller anmälan inkommer 
(elektroniska cigaretter) 
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Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift 8 kap 1-2 §§ LTLP 
Kf § 191 
2018-11-13 

Tillståndshandl. Även elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 

Beslut om att räkna upp avgift med koppling till 
konsumentprisindex 

8 kap 1-2 §§ LTLP 
Kf § 191 
2018-11-13 

Tillståndshandl. Även elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 

 
 

2.3.8 Övrigt enligt LTLP 

Beslut att förlänga handläggningstiden för ärende om 
försäljningstillstånd i högst fyra månader 

Förordning 
(2019:223) om 
tobak och liknande 
produkter 4 
kap 1 § 

Tillståndshandl. Utöver de ursprungliga fyra månadernas 
handläggningstid från det att en 
fullständig ansökan inkommit 

Beslut om att överklaga dom, begära prövningstillstånd och 
inhibition till förvaltningsrätt och kammarrätt 

9 kap 1 § LTLP 
40 § FL 

Delegaten i 
ursprungsärendet 

 

Omprövning av beslut efter överklagande (ändra utan nackdel för 
sökanden) 

37-39 §§ FL Delegaten i 
ursprungsärendet 

 

Beslut att överklaga dom från förvaltningsrätt 9 kap 1 § LTLP Tillståndshandl./ 
AU 

Delegationsbeslut/ 
Övriga beslut 

Beslut att överklaga dom från kammarrätt 9 kap 1 § LTLP Tillståndshandl./ 
AU 

Delegationsbeslut/ 
Övriga beslut 

Beslut att begära prövningstillstånd till kammarrätten och inhibition 9 kap 1 § 2st LTLP 
40 § FL 

Tillståndshandl./ 
AU 

Delegationsbeslut/ 
Övriga beslut 

Göra polisanmälan vid misstanke om brott enligt LTLP 10 kap LTLP Tillståndshandl.  

Beslut att inte lämna ut uppgift ur allmän handling eller att 
uppställa villkor för att lämna ut uppgifter ur allmän handling 

17 kap 1 §, 30 kap 
20 § OSL 

Tillståndshandl.  
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Behörighet att mottaga delgivning för socialnämnden i ärenden 
enligt LTLP 

6 kap 36 § KL Tillståndshandl.  

 
 

2.4 Receptfria läkemedel 
Bedriva kontroll över detaljhandel av receptfria läkemedel § 20 Lag om 

handel med 

vissa receptfria 

läkemedel 

Tillståndshandl.   

Beslut att rapportera brister till Läkemedelsverket § 21 Lag om 

handel med 

vissa receptfria 

läkemedel 

Tillståndshandl.  

Beslut om nedsättning och indexuppräkning av tillsynsavgift § 23 Lag om 

handel med 

vissa receptfria 

läkemedel 

Tillståndshandl.   

 
 

2.5 Tobaksfria nikotinprodukter (LTN) 
Registrering av anmälan om detaljhandel med tobaksfria 

nikotinprodukter (med bifogat egenkontrollprogram) 

17-18 §§ LTN Tillståndshandl.  NY 

Bedriva tillsyn över försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 24–25 §§ LTN Tillståndshandl.  NY 

Beslut om att meddela förelägganden eller förbud vid tillsyn 28 § LTN Tillståndshandl.  NY 

Beslut om att förbjuda försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 29 § LTN AU   Högst 6 månader NY 

Beslut om att meddela varning 29 § LTN Tillståndshandl.  NY 

Beslut om att förena föreläggande eller förbud med vite om högst  

25 000 kr 

 

31 § LTN Tillståndshandl.  NY 
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Beslut om att förena föreläggande eller förbud med vite om högst  

25 000 kr per överträdelse eller 25 000 kr per månad 

31 § LTN AU  NY 

Begära handräckning av polismyndigheten vid tillsyn 33-34 §§ LTN Tillståndshandl.  NY 

Beslut om nedsättning och indexuppräkning av tillsynsavgift 40 § LTN Tillståndshandl.  NY 

Beslut om att överklaga dom, begära prövningstillstånd och inhibition 

till förvaltningsrätt och kammarrätt 

42 § LTN Delegaten i 

ursprungsärendet 

 NY 

 

Omprövning av beslut efter överklagande (ändra utan nackdel för 

sökanden) 

37-39 §§ FL Delegaten i 

ursprungsärendet 

 NY 

Göra polisanmälan vid misstanke om brott enligt LTN 43-45 §§ LTN Tillståndshandl.  NY 

Behörighet att mottaga delgivning för socialnämnden i ärenden enligt 

LTN 

6 kap 36 § KL Delegaten i 

ursprungsärendet 

 NY 

 
4 Verksamhetsfrågor inkl. ekonomiskt bistånd  
4.1 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen  

4.1.1 Vuxna  
Bistånd i form av hyresgaranti under max. 6 månader  

 
4 kap 1 § SoL  

 
EC UA  

Bistånd i form av socialt kontrakt  4 kap 1 § SoL  EC UA  
Bistånd i form av förmedling av egna medel - grundbeslut  4 kap 1 § SoL  Soc.sekr.  
Bistånd i form av korttidsboende i egna platser (inkl. akutboende)  4 kap 1 § SoL  Soc.sekr. Omsorgshandl.  

Bistånd i form av korttidsboende, skyddat boende för våldsutsatta  EC UA  
Bistånd i form av korttidsboende externt köp när egna platser saknas  4 kap 1 § SoL  SU  
Bistånd i form av bostad med särskilt service; egna platser  4 kap 1 § SoL  Omsorgshandl.  
Bistånd i form av bostad med särskilt service; externt köp när egna 
platser saknas  

SU  

Bistånd i form av sysselsättning  4 kap 1 § SoL  Omsorgshandl. Soc.sekr.  

Bistånd i form av boendestöd; egna resurser  4 kap 1 § SoL  Soc.sekr. Omsorgshandl.  

Bistånd i form av boendestöd; externt köp när egna resurser ej kan 
användas  

4 kap 1 § SoL  AC UA  

Bistånd i form av ansvarsförbindelse för vård efter villkorlig frigivning.  4 kap 1 § SoL  EC Utv.led.  

Bistånd i form av övriga öppenvårdsinsatser med egna resurser  4 kap 1 § SoL  Soc.sekr.  
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Bistånd i form av vård i hem för vård eller boende eller stödboende 
under utredningstid  

4 kap 1 § SoL  EC UA  Utredningstiden 
är maximalt 4 
månader  

Bistånd i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård, 
stödboende eller boende eller familjehem  

4 kap 1 § SoL  EC/Omsorgshandläggare 

Bistånd i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende, stödboende eller familjehem;  
Om SU:s beslut ej kan avvaktas  

4 kap 1 § SoL  Ordförande SU Vice 
ordförande  SU  

Beslut om ekonomiskt bistånd i samband med placering, omplacering 
eller flyttning från familjehem eller hem för vård eller boende upp till 
20 % av prisbasbeloppet varje placeringstillfälle  

4 kap 1 § SoL  EC UA  

Beslut om ekonomiskt bistånd i samband med placering, omplacering 
eller flyttning från familjehem eller hem för vård eller boende över 20 
% av prisbasbeloppet varje placeringstillfälle  

4 kap 1 § SoL  EC UA  

Ekonomiskt bistånd åt under pågående placering upp till 20 % av 
prisbasbeloppet per person och år  

4 kap 1 § SoL  EC UA  

 

OBS ingen ändring avseende punkterna 3,5 eller 7! 

 

6 Förkortningar 

6.1 Lagar, förordningar och andra författningar 
AL Alkohollag (2010:1622) 
BAB Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
BrB Brottsbalken (1962:700) 
FB Föräldrabalken (1949:381) 
FL Förvaltningslag (2017:900) 
GDPR Dataskyddsförordning 
HSL Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
KL Kommunallag (2017:725) 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LTLP Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
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LTN Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
LUL Lag (1964:167) med särskilde bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
LRL Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
SML Smittskyddslag (2004:168) 
SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 
SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
ÄB Äktenskapsbalk (1987:230) 
ÄrvB Ärvdabalk 

 
6.2 Organisation 

KS Kommunstyrelsen 
VFAB Varbergs Fastighets AB 
UA Uppdragsavdelningen 
FLS Förvaltningsledningsstaben 
VO Varbergs omsorg 
EA Ekonomiavdelningen 

FRgr Familjerättsgrupp 
 
 

6.3 Övriga förkortningar 
SKR Sveriges Kommuner och Regioner 
Pbb Prisbasbelopp 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
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7 Ordförandes kompletterande beslutsrätt 

7.1 Förteckning över ärenden där ordförande i SN har rätt att fatta beslut med stöd av lagstiftning 

(kompletterande beslutanderätt) 
 Lagrum Kommentar 

Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § 1 och 2 st 

LVU 

 

Beslut om hur vården för den unge ska ordnas och var den unge ska 

vistas 

11 § 1 och 3 st 

LVU 

 

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 
 

Om SU:s beslut ej kan avvaktas 

11 § 2 och 3 st 

LVU 

 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU  

Beslut om begäran om biträde av polis för att genomföra 

läkarundersökning 

43 § p. 1 LVU Beslutanderätten kan inte delegeras till annan ledamot 

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård 

eller omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2. LVU  

Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § LVM  
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Socialnämnden 
 

Socialförvaltningen 
Therese Arvidsson, 0340-88 375 

 
 
 

Månadsrapport oktober 2022 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

 
1. godkänna förvaltningens förslag till månadsrapport oktober 2022- 

socialnämnden och översända den till kommunstyrelsen. 
2. godkänna socialnämndens månadsrapport oktober 2022. 

 
Beskrivning av ärendet 
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning” 
framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för 
kommunens uppföljning. Den kompletteras med en månadsrapport två 
gånger per år i februari och oktober. Månadsrapporten syftar till att ge en 
kortfattad bild av förvaltningens resultat och prognos. Månadsrapporten 
översänds till kommunstyrelsen. 

 
Socialnämndens behov av uppföljning är dock större än det som ges till 
kommunstyrelsen. En mer detaljerad bild av kvalitet, ekonomi och volymer är 
nödvändiga för att nämnden ska kunna följa verksamhetens utveckling. 
Därför tar socialförvaltningen varje månad även fram en månadsrapport till 
socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport oktober 2022 - socialnämnden 
Socialnämndens månadsrapport oktober 2022 

 
Samråd 
Månadsrapporten redovisas i förvaltningens samverkansgrupp månaden efter 
att den redovisats i socialnämnden. 

 
Socialförvaltningen 

 
 

Anna-Lena Sellergren Ola Viestam 
Förvaltningschef Avdelningschef 
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Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning 

Ekonomiskt resultat och prognos 
 
 
 

Verksamhet 3 
pos 

Utfa 
ll 

jan - 
Okt 
202 

2 

Periodise 
rad 

budget, 
jan - Okt 

2022 

Periodise 
rad 

budget 
jan- Okt 

Jmf Utfall 
jan - Okt 

2022 

Helårsprog 
nos Okt 

2022 

Budg 
et 

2022 

Budge 
t 2022 

Jmf 
Progn 

os 
2022 

Utfa 
ll 

jan - 
Okt 
202 

1 

100 - Nämnds- och 
styrelseverks 

2,3  -2,3    2,1 

267 - Tillstånd 0,4 0,8 0,5 1,0 1,0 0,0 1,3 
510 - Vård o oms 
enl SoL o HSL 

665, 
4 

637,2 -28,1 785,5 765,3 -20,2 618, 
8 

511 - 
Dagverksamhet 
SOL 

10,0 12,5 2,4 12,0 14,9 2,9 7,7 

513 - Insats enl LSS 
o SFB tot 

249, 
1 

234,5 -14,6 300,7 281,7 -19,1 223,1 

535 - Öppen 
verksamhet 

2,0 1,3 -0,7 1,5 1,5 0,0 2,0 

550 - Övergr 
individ o famoms 

30,5 31,5 0,9 37,2 37,8 0,6 30,0 

552 - Instvård 
vuxna missbruk 

11,4 8,6 -2,8 14,3 10,3 -4,0 7,5 

554 - HVB-vård 
barn o ungdom 

18,3 16,1 -2,2 22,3 19,3 -3,0 16,6 

557 - Familjehem 
barn o ungdom 

29,3 29,2 -0,1 36,0 35,0 -1,0 28,1 

558 - Öppna ins 
vuxna missbruk 

6,7 5,5 -1,2 8,9 6,6 -2,3 6,6 

568 - Öppn insats 
barn o ungdom 

17,4 17,8 0,4 20,5 21,4 0,9 18,9 

571 - Vuxenvård 7,3 8,1 0,8 7,6 9,7 2,1 8,0 
575 - Ekonomiskt 
bistånd 

31,5 38,6 7,1 38,8 46,3 7,5 34,1 

585 - Fam.rätt o 
fam.rådgivning 

5,4 6,2 0,7 7,2 7,4 0,3 6,5 

599 - SOC 
gemensamt 

64,7 72,8 8,0 91,1 91,6 0,5 62,9 

600 - 
Flyktingverksamhe 
t 

4,9 0,1 -4,8 5,9 0,1 -5,8 7,6 

610 - 
Arbetsmarknadsåtg 
ärder 

1,2  -1,2    1,1 

Summa Vht 3 
pos 

1 
158, 

0 

1 120,6 -37,3 1 390,5 1 
349, 

9 

-40,6 1 
082, 

8 
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Resultat för perioden 

Socialnämnden redovisar en nettokostnad för perioden januari-oktober på 1 158 mnkr. 
Nettokostnaden för samma period föregående år var 1 082 mnkr, vilket innebär att ökningen 
mellan åren uppgår till 76 mnkr (6%). 

Periodens avvikelse mot budget är negativ och uppgår till 37,3 mnkr. Coronapandemin har 
inneburit merkostnader under perioden och uppgår till ca 13 mnkr. Det är kostnader i form 
av ersättning av övertid och timvikarier samt vaccinationskostnader. Dessutom ökar volymen 
inom hemtjänst mer än beräknat samt ökande kostnader för externa placeringar. Dessutom 
ser förvaltningen fortsatt kostnadsökningar inom funktionsnedsättningsområdet och särskilt 
boende för äldre bland annat på grund av allt fler personer med komplexa och individuella 
behov samt bemanningssituationen som varit fortsatt ansträngd. 

Resultatet påverkas även av ett prestationsbaserat statsbidrag inom hälso- och sjukvården på 
8,6 mnkr. 

Prognos 

Socialnämnden bedöms redovisa ett underskott mot helårsbudgeten för 2022 på -40,6 mnkr, 
vilket motsvarar en procentuell avvikelse på -3%. Totalt ger prognosen en 
nettokostnadsutveckling för helåret på ca 6% jämfört med föregående år. En del av 
underskottet beror på merkostnader kopplat till pandemin (ca 13 mnkr) vilket påverkar 
flertalet verksamheter. 

Prognosen har försämrats sedan delårsrapporteringen med ca 10 mnkr. Det avser främst att 
den hårt ansträngda bemanningssituationen var under sommarmånaderna som har hängt 
kvar in på hösten. Förvaltningen har tagit fram ett flertal förslag till att få en ekonomi i 
balans. Utifrån genomlysning gjord av nämndens ekonomiska situation har den externa 
konsulten presenterat ytterligare effektiviseringsåtgärder vilket förvaltningen arbetar vidare 
med. 
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Förvaltningsledning och administration (+20 mnkr) 

Överskottet beror i huvudsak på avsatta och ej fördelade medel såsom gemensam buffert 
samt avsatta medel för utvecklingssatsningar inom välfärdsteknik som ännu inte fördelats till 
verksamheten. 

Äldreomsorg (-14 mnkr) 

Äldreomsorgsverksamheten beräknas göra ett underskott mot budget på ca 14 mnkr vilket 
motsvarar en avvikelse på ca 2%. Kostnadsutveckling inom äldreomsorgen beräknas öka med 
ca 4% vilket bland annat beror på en utökning med ett nytt särskilt boende Attendo med 
möjlighet att belägga 54 platser. Samtidigt har 39 platser avvecklats på grund av renovering 
av Lindgården. Dessutom har verksamheten kraftigt påverkats av pandemin under första 
kvartalet. Utmaningarna med att rekrytera personal samt hög sjukfrånvaro kvarstår. På vissa 
särskilda boenden finns även vårdtagare med mycket stora vårdbehov vilket ger ett stort 
behov av resurser. 

Behovet av hemtjänst har ökat mer än planerat. Antalet kunder har ökat med i snitt 50 
kunder vilket är 4 procent jämfört med samma period föregående år. Det ökade behovet av 
hemtjänst är förväntat men kommer tidigare än beräknat. 

I slutet av 2020 återtog Socialnämnden verksamheten kring trygghetslarm och hemtjänst 
natt från Räddningstjänst Väst. Verksamheten har svårt att nå ekonomi i balans utifrån given 
ersättningsmodell. 

Korttidsverksamheten för äldre har även den en negativ prognos. Vårdtyngden hos de 
patienter som är på korttiden har över tid blivit allt tyngre vilket förklarar delar av 
underskottet. 

Barn- familj och vuxen (-1 mnkr) 

Behovet familjehemsplaceringar är fortsatt högt samt att fler familjeplaceringar görs 
(placering sker med förälder samt barn på institution). Det är en stor andel yngre barn som 
placeras vilket leder till högre kostnader. Trots en nedgång i familjehemsplaceringar i 
egenregi har förvaltningen totalt 23 barn med särskilt förordnade vårdnadshavare som 
tidigare varit familjehem. Detta gör att det tidigare familjehemmet har rätt till fortsatt 
ekonomiskt stöd av nämnden och ersätts med motsvarande familjehemsersättning. 

Missbruk och beroende (-6 mnkr) 

Verksamheten beräknas gå med ett underskott vilket förklaras av en ökad ärendemängd samt 
många externa placeringar. Även komplexiteten i behoven ökar vilket kan vara en eventuell 
följd av pandemin. Verksamhetens kostnadsutveckling jämfört med föregående år beräknas 
uppgå till ca 30%. Verksamheten har under hösten utökat med ett stödboende för vuxna som 
utgör en del i kostnadsökningen. 

Personer med funktionsnedsättning (-26 mnkr) 

Området förväntas redovisa ett sammantaget underskott på -26 mnkr. 
Nettokostnadsutvecklingen beräknas för 2022 uppgå till ca 11%. Verksamheten påverkas 
genom att pandemin föranlett ett behov av ökad grundbemanning under första halvåret. 
Inom personlig assistans kvarstår svårigheterna att nå en ekonomi i balans då ersättningen 
från Försäkringskassan inte matchar kommunens kostnader för att täcka kundernas behov. 

Inom bostad med särskild service finns ett fortsatt behov av fler platser samt att allt fler har 
behov av individuella lösningar. Detta är mycket kostnadsdrivande. Uppstarten av ny 
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gruppbostad har medfört omställningskostnader. Under året har daglig verksamhet utökats 
och anpassats utefter målgruppens behov, detta har medfört kostnadsökningar. 

Psykiatri (-3 mnkr) 

Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat om –3 mnkr mot budget. Avvikelsen avser 
främst fler externa placeringar än budgeterat. Nettokostnadsökningen bedöms uppgå till ca 
21 % mot föregående år vilket omfattar en utökning av verksamheten om 14 platser på 
Ölandsgatan inom psykiatri samt samsjuklighet som öppnades i början av året. 

Ekonomiskt bistånd (+7 mnkr) 

Verksamheten konstaterar en minskning på 8 % av antalet hushåll som uppbär 
försörjningsstöd under året hittills jämfört med föregående år samma period vilket ger en 
positiv prognos om 7 mnkr. Socialförvaltningen kompenseras idag för kostnader kopplat till 
försörjningsstöd för nyanlända. Ersättning för nyanlända som avslutat sin två-åriga 
etableringsperiod finansieras i nuläget med kommungemensamma avsatta medel. Utöver 
detta kompenseras även förvaltningen för kostnader för tillfälligt innan påbörjad etablering 
(s.k. glappet). Nuvarande modell är under översyn vilket kan komma att påverka nuvarande 
finansiering för kommande år. 

Ensamkommande (-6 mnkr) 

Verksamheten för ensamkommande barn har inte ett kommunalt anslag, utan finansieras 
genom intäkter från Migrationsverket. Verksamheten beräknas kosta cirka 5,5 mnkr mer än 
intäkterna under året. 

Hälso-och sjukvård (-12 mnkr) 

Hälso- och sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott på -10 mnkr, vilket motsvarar -11 
% mot budget. Nettokostnadsutvecklingen jämfört med föregående år bedöms uppgå till 4%. 
En alltmer avancerad vård bedrivs i både ordinärt boende och i olika boendeformer vilket 
bidrar till att förändringstrycket på den kommunala hälso- och sjukvården är stort. Dessutom 
sker en förskjutning av vårduppdraget från sjukhusvård till kommunal hälso- och sjukvård 
med kortare vårdtider och utskrivning av medicinskt färdigbehandlade patienter i allt 
snabbare takt innebär ökade krav på hälso- och sjukvårdsenhetens medarbetare. 
Verksamhetens ekonomi har påverkats av den svåra bemanningssituationen under 
sommarmånaderna samt efterföljande period och behövt bemanna med inhyrda 
sjuksköterskor i större omfattning än tidigare år. 
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Socialnämndens månadsrapport oktober 2022 
Sammanfattning 

Ekonomisk helårsprognos 
Prognos2022 socialnämnden -40,6 mnkr 

• Samhällsuppdraget 5,6 mnkr 

Ansvarar för att utifrån ett myndighetsperspektiv formulera 
uppdrag och mål för såväl enskild individ som grupp, samt 
uppföljning. Det innebär också ett ansvar för planering av 
resursutveckling. Arbetet ska utföras på ett konkurrensneutralt sätt. 

 

• Ägaruppdraget -66,2 mnkr 

Kommunens egen utförare, som verkställer de uppdrag som 
utfärdas av samhällsuppdraget. Arbetet ska utföras med fokus på 
kund, kvalitet och effektivitet. 

 

• Övrigt 20 mnkr 
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Socialnämnden totalt 

Övergripande ekonomi 
 

Kontostrukt 
ur 

Utfal 
l okt 
2022 

Utfal 
l jan 
- okt 

2022 

Utfal 
l jan 
- okt 
2021 

Budget 
förbruk 
at 2022 

, % 

Budget 
förbruka 

t 
förgåend 

e år , % 

Helårsprogn 
os 2022 vald 

månad 

Årsbudg 
et 2022 

RR SOC 118 
959 

1 157 
952 

1 082 
778 

85,8% 86,2% 1 390 532 1 349 946 

 

Nettokostnad Socialförvaltningen. I grafen ovan så syns resultat för november och december 2022 – bortse från 
dessa



9  

Samhällsuppdraget 
 

Kontostruktur Utfall Okt 
2022 

Utfall jan - 
Okt 2022 

Utfall jan - 
Okt 2021 

Helårsprognos 
2022 vald 

månad 

Årsbudget 
2022 

RR SOC 99 379 974 515 916 134 1 168 815 1 174 415 
 

Nettokostnad Uppdragsavdelningen. I grafen ovan så syns resultat för november och december 2022 – bortse från 
dessa 

 
Hemtjänst 

 

 Totalt 
föregående år 

Helårsprognos 
2022 

Procentuell 
förändring 

Volym beställda timmar, exkl HSL 455 700 483 600 6,0% 
Utfall hemtjänst 183 914 tkr 199 730 tkr 8,6% 

 

Diagram: antal beställda timmar samt antal kunder med hemtjänst, exkl HSL 
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Hälso- och sjukvård 
 

 
 

Diagram: totalt antal personer med hälso-/sjukvårdsinsatser (hemtjänst och särskilt boende, exkl 
entreprenader) 

 
Särskilt boende, äldreomsorg 

 

 Totalt 
föregående år 

Helårsprognos 
2022 

Procentuell 
förändring 

Antal platser särskilt boende 565 580 2,7% 
Utfall särskilt boende 296 944 tkr 314 930 tkr 6,1% 

 
 
 

Utfall aktuell månad 2022 Somatik Demens 
Totalt antal lägenheter 31 oktober 2022 279 290 
Antal lägenheter som sagts upp under månaden 8 2 
Antal bifallsbeslut särskilt boende under månaden 18 13 
Totalt antal kunder som väntar på särskilt boende 14 14 
Antal lediga lägenheter, per den 30 september 2022 5 9 

Den 3 januari 2022 utökades med 27 platser, 18 somatiska och 9 demens, på Alunskiffern 
(Breared). Den 22 februari 2022 utökades med ytterligare 9 demensplatser på Alunskiffern. 
From 1 april har förvaltningen 43 platser på Alunskiffern. Utflyttning från Lindgården skedde 
under feb-mars. 
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Antal kunder som väntar på lägenhet, särskilt boende 
 

 
Korttid, äldre 

 
 Totalt föregående 

år 
Helårsprognos 
2022 

Procentuell 
förändring 

Antal dygn på 
korttidsboende 

14 325 14 872 3,8% 

Utfall korttidsplatser 
äldre 

26 729 27 590 3,2% 
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Diagram: antal dygn på korttidsboende 
 

Betalningspliktiga dygn för 
utskrivningsklara 

 Tillsvidare överenskommelse med 
regionen, betala 50% av antal 
dygn 

En månads eftersläpning i 
rapporteringen, 9 300 kr/dygn 

Totalt antal 
dygn 

Kostnad i tkr (50% av totalt 
antal dygn) 

2022 okt 104 dygn 484 tkr 
2022 jan-okt 453 dygn 2 111 tkr 
2022 genomsnitt per månad jan-okt 45 dygn 211 tkr 
2021 jan-dec (8 900 kr per dygn) 522 dygn 2 323 tkr 
2021 genomsnitt per månad jan-dec 44 dygn 194 tkr 

 

 
Försörjningsstöd 

 

 Totalt 
föregående år 

Helårsprognos 
2022 

Procentuell 
förändring 

Utfall försörjningsstöd 29 389 tkr 27 000 tkr 8,1% 
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Diagram: antal hushåll med försörjningsstöd, per månad 
 

 
Diagram: antal registerledare under 25 år samt antal barnfamiljer med försörjningsstöd 

 
Placeringar 

 
 Totalt föregående 

år 
Helårsprognos 
2022 

Procentuell 
förändring 

Antal dygn på institution SoL 
och LVM 

5 221 5 782 -10,7% 

Utfall institutionsvård vuxna 13 900 tkr 14 310 tkr -3,6% 
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Institutionsvård; vuxna 
 

 
Diagram: antal vårddygn på institution SoL och LVM 

 
 
 

 Alla 
periode 

r 

Ja 
n 

Fe 
b 

Ma 
r 

Ap 
r 

Ma 
j 

Ju 
n 

Ju 
l 

Au 
g 

Se 
p 

Ok 
t 

No 
v 

De 
c 

Placerin 
g Lvm 

10 6 7 6 5 6 5 3 3 4 5   

Placerin 
g Sol 

35 18 18 19 18 19 15 10 8 6 8   

 

Familjehem, barn/unga 
 

 Totalt 
föregående år 

Helårsprognos 
2022 

Procentuell 
förändring 

Antal barn i familjehem 72 68 -9,4% 
Utfall familjehem barn/unga 34 200 tkr 36 000 tkr 5,2% 
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Diagram: antal barn i familjehem, egna samt konsulentstödda, exkl ensamkommande barn 
 
Instutionsvård, barn/unga 

 
 Totalt föregående 

år 
Helårsprognos 
2022 

Procentuell förändring 

Antal vårddygn 
HVB SoL/LVU 

4 790 6328 32% 

Utfall 
institutionsvård 
barn/unga 

20 953 tkr 22 300 tkr 6,4% 

 

Diagram: antal vårddygn HVB SoL/LVU, exkl ensamkommande barn 
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 sep 
20 
21 

okt 
20 
21 

no 
v 
20 
21 

dec 
20 
21 

jan 
20 
22 

feb 
20 
22 

ma 
rs 
202 
2 

apr 
il 
20 
22 

ma 
j 
20 
22 

jun 
i 
20 
22 

juli 
20 
22 

aug 
20 
22 

sep 
20 
22 

Okt 
202
2 

LVU 5 5 5 4 4 7 6 6 8 6 6 6 6 5 
SoL 10 11 10 11 4 4 6 4 4 4 5 5 5 6 
Stödboen 
de 

6 3 4 4 4 6 7 8 8 8 8 8 8 8 

Fam.place 
ring 

    0 4 6 6 6 0 3 3 0 0 

Tabell: antal placeringar HVB SoL/LVU, per månad 
 
LSS 

Personlig assistans 
 

 Totalt 
föregående år 

Helårsprognos 2022 Procentuell 
förändring 

Antal personer personlig 
assistans SFB 

72 75 4,2% 

Antal personer personlig 
assistans LSS 

31 31 0,0% 

Utfall personlig assistans 63 100 tkr 68 100 tkr 7,9% 
 

 
Diagram: antal personer personlig assistans LSS/SFB 

 
Korttidsvistelse 

 
 Totalt 

föregående år 
Helårsprognos 
2022 

Procentuell 
förändring 

Antal dygn korttidsvistelse LSS 3 400 3 291 -3,3% 
Utfall korttidsvistelse 13 300 tkr 10 850 tkr -18% 
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Diagram: antal dygn korttidsvistelse LSS, statistiken släpar en månad pga faktureringssättet 
 
Daglig verksamhet 

 
 Totalt 

föregående år 
Helårsprognos 
2022 

Procentuell 
förändring 

Antal personer daglig verksamhet 241 249 3,3% 
Utfall daglig verksamhet 42 200 tkr 42 500 tkr 7,8% 

 

Diagram: antal personer med beslut om daglig verksamhet LSS 
 
Boendestöd 

 
 Totalt föregående år Helårsprognos 

2022 
Procentuell 
förändring 

Antal timmar boendestöd 35 400 40 600 14,7% 
Utfall boendestöd 15 600 tkr 17 660 tkr 13% 
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Flyktingmottagande 
 
Utfall och prognos driftbudget 

 
 
 

Verksamhet Utfal 
l Okt 
2022 

Utfal 
l jan 
- Okt 
2022 

Utfal 
l jan 
- Okt 
2021 

Budget 
förbruk 
at 2022 

, % 

Budget 
förbruka 

t 
förgåen 
de år , % 

Helårsprogn 
os 2022 vald 

månad 

Årsbudg 
et 2022 

600 - 
Flyktingverksam 
het 

302 4 870 7 618   5 900  

 

Ensamkommande barn 
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Diagram: antal anvisade barn till Varbergs kommun per månad 
 

Anvisningstalet för 2022 till Varbergs kommun är sju ensamkommande ungdomar. 
 

Tabell: antal ensamkommande barn i Varbergs kommun, totalt samt åldersuppdelat 
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Ägaruppdraget 

Varbergs Omsorg 

Utfall och prognos driftbudget 
 

Kontostruktur Utfall Okt 
2022 

Utfall jan - 
Okt 2022 

Utfall jan - 
Okt 2021 

Helårsprognos 
2022 vald 

månad 

Årsbudget 
2022 

RR SOC 2 345 37 091 31 339 42 600  
 

I grafen ovan så syns resultat för november och december 2022 – bortse från dessa. 
 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen 

Utfall och prognos driftbudget 
 

Kontostruktur Utfall Okt 
2022 

Utfall jan - 
Okt 2022 

Utfall jan - 
Okt 2021 

Helårsprognos 
2022 vald 

månad 

Årsbudget 
2022 

RR SOC 3 324 17 766 22 819 23 600 0 
 

I grafen ovan så syns resultat för november och december 2022 – bortse från dessa. 
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Sjukfrånvaro 
 

 
Sjuklönekostnad 

 
 
 

 
 
 

 Ja 
n 

Fe 
b 

Ma 
r 

Ap 
r 

Ma 
j 

Ju 
n 

Jul Au 
g 

Se 
p 

Ok 
t 

No 
v 

De 
c 

Total 
Summ 

a 
Utfal 863 1 1 2 1 1 914 782 1 1 1 1 16 088 
l  153 808 187 725 332   198 176 702 248  
2020              
Utfal 
l 

1 
547 

1 
390 

1 
550 

1 
499 

1 
086 

829 96 
5 

959 1 
249 

1 
544 

1 
251 

1 
515 

15 383 

2021              
Utfal 2 2 1 1 1 940 1 1 1 1   14 715 
l 551 447 433 344 185  153 319 200 147   

2022             
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●Samhällsföreningen Positiva Tvååker - Skrivelse - Förslaget av nedläggning 

av demensboendet och dagverksamheten i Tvååker - SN 2022/0165-1 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 162 Dnr KS 2022/0141 

 

 

Delårsrapport 2022 Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. godkänna Delårsrapport 2022 för Varbergs kommun, 

2. kalla socialnämndens presidium till dialogsamtal med 

kommunstyrelsens arbetsutskott med anledning av nämndens 

kvarstående underskott och den externa genomlysning som görs av 

nämndens ekonomiska situation. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M), Lena Språng (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C), 

Katarina Eiderbrant (S), Harald Lagerstedt (C), Sven Andersson (M), 

Tobias Carlsson (L) och Erland Linjer (M) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har med underlag från kommunens 

nämnder och bolag sammanställt delårsrapport för Varbergs 

kommunkoncern avseende perioden januari till augusti 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 27 september 2022, § 155. 

Arbetsutskottet 27 september, § 394.  

Beslutsförslag 17 september 2022. 

Delårsrapport 2022 Varbergs kommun. 

 

Övervägande 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade 5 april 2022 ett dialogsamtal med 

socialnämndens presidium med anledning av det underskott på 10 mnkr 

som nämnden signalerade genom februarirapporten. Dialogsamtalet 

resulterade i kommunstyrelsens beslut 26 april 2022, § 72, om att den del 

av nämndens underskott som förklaras av direkta merkostnader till följd av 

pandemin, kommer att avskrivas vid reglering av nämndens över- och 

underskott i samband med årets bokslut. Genom tertialrapporten lämnade 

nämnden en ytterligare försämrad prognos för året med en förväntad 

negativ budgetavvikelse på 30 mnkr, där pandemirelaterade merkostnader 

förklarade 12 mnkr av underskottet. En prognos som kvarstår i nämndens 

delårsrapport. Nytt dialogsamtal hölls med socialnämnden 14 juni 2022.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Vid samtalet redogjorde nämnden för vad som ligger bakom 

prognosavvikelsen och att beslut hade tagits om extern genomlysning av 

den ekonomiska situationen. Socialnämnden kallas till ytterligare 

dialogsamtal med kommunstyrelsens arbetsutskott då nämnden fått 

genomlysningen avrapporterad. 

 

Även förskole- och grundskolenämnden och kultur- och fritidsnämnden 

lämnar negativa prognoser för året. Avvikelserna förklaras av omvärldsläget 

med ökade priser på drivmedel, råvaror och energi. Det är av stor vikt att de 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om följs 

av nämnderna. Att en sammantagen bedömning av ekonomin görs och att 

en handlingsplan tas fram för att hantera de obalanser som uppstått.  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden genomför under 2022 en 

kommungemensam åtgärd i form av en luftkvalitetsmätning. Kostnader till 

följd av mätningen föreslås avskrivas vid reglering av nämndens över- och 

underskott i samband med årets bokslut. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomikontoret 
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Inledning 

Systematisk uppföljning och analys är en central och viktig del i kommunkoncernens arbete. 

Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet följa upp den egna verksamheten utifrån 

mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att 

sammanställa och rapportera till kommunfullmäktige utifrån budget och prioriterade mål 

samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 

nämnder och styrelser. Vid behov kompletteras rapporteringen med dialogsamtal mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnds-/bolagspresidium samt förvaltnings-/ 

bolagsledning. 

Kommunens uppföljningsprocess åskådliggörs i årshjulet nedan. Gemensam uppföljning sker 

vid fem tillfällen per år: månadsrapport efter februari och oktober, tertialrapport efter april, 

delårsrapport efter augusti och årsredovisning efter årsslutet. 

 

Årets uppföljningsrapporter har en gemensam grundstruktur men skiljer sig åt i omfattning 

och fokus. I delårsrapporten beskrivs verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning 

genom fokus på händelser av väsentlig betydelse, målredovisning samt drift- och 

investeringsredovisning. I avsnittet väsentliga personalförhållanden lämnas en analys kring 

personal- och kompetensförsörjning samt medarbetarengagemang. 
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Förvaltningsberättelse  

Översikt över verksamhetens utveckling 

Det allmänna läget 

Under hösten 2021, i samband med budgetarbetet, gjordes en samlad utblick med faktorer 

som bedömdes påverka kommunkoncernen under kommande år. I utblicken sågs en stark 

ekonomisk tillväxt i takt med att pandemin klingade av, dock med mörka moln i form av 

ökade priser på råvaror samt flaskhalsar inom transportsektorn. Befolkningen i kommunen 

väntades fortsätta växa i en hög takt och likaså konkurrensen om personal till 

verksamheterna. De långsiktiga effekterna av pandemin behöver hanteras samtidigt som en 

omställning och effektivisering i verksamheten är nödvändig. 

Utblicken för 2022 har i stora delar varit träffsäker men dessutom kompletterats med 

Rysslands invasion av Ukraina som i grunden har förändrat synen på det säkerhetspolitiska 

läget, fått människor att fly sitt hemland samt ytterligare förstärkt bristen på varor och 

energi. 

Prisökningarna som under 2021 började inom energi och bygg har spridit sig till fler 

områden och genererat den kraftigaste inflationen sedan 1990-talet med flera räntehöjningar 

som konsekvens. Den starka ekonomiska tillväxten ser nu ut att mattas av eller helt utebli 

vilket kommer ge ett bekymmersamt ekonomiskt läge de kommande åren. 

Prognos och avstämning mot finansiella mål 

Enligt beslutad budget behöver kommunens resultat för 2022 uppgå till 183 mnkr för att de 

finansiella målen (resultat och soliditet) ska uppnås. Under perioden har det budgeterade 

resultatet minskat till 182 mnkr efter beslut om att nyttja resultatreserven i kultur- och 

fritidsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Helårsprognosen efter augusti är ett resultat på 268 mnkr vilket innebär ett överskott mot 

budget på 87 mnkr. Starkare samhällsekonomisk utveckling och med det högre skatteintäkter 

och generella statsbidrag är den största förklaringen. Verksamhetens nettokostnad väntas 

avvika negativt mot budget med 35 mnkr. Precis som i tertialrapporten är det tre 

verksamhetsgrenar står för det mesta av den negativa budgetavvikelsen i verksamhetens 

nettokostnad. Verksamheten för infrastruktur och skydd påverkas negativt av 

tidsförskjutning inom exploateringsprojekt. Inom vård och omsorg är det kvarvarande 

pandemieffekter, ökat behov av hemtjänst och externa placeringar samt ökade 

färdtjänstkostnader som är förklaringen. Särskilt riktade insatser såsom flyktingverksamhet 

och arbetsmarknadsinsatser prognostiserar högre kostnader än budgeterat för året. 

Den prognosticerade positiva budgetavvikelsen innebär att de finansiella målen för perioden 

väntas uppnås. 

Att redovisa ett genomsnittligt resultat på 200 mnkr är en förutsättning för att kunna 

investera i genomsnitt 550 mkr per år. Investeringsprognosen för 2022 uppgår till 578 mnkr 

vilket är väsentligt lägre än budget. 

Stadshuskoncernen prognosticerar ett resultat för året på 146 mnkr vilket är 23 mnkr högre 

än det budgeterade resultatet. Avvikelsen beror främst på att elproduktionen inom Varberg 

Energikoncernen gynnas av höga europeiska elpriser. Med ett resultat över budget för 

stadshuskoncernen så bedöms även de finansiella målen för kommunkoncernen nås för året. 
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Verksamhetens utveckling 

Under inledningen av året har pandemin fortsatt haft en stor påverkan på verksamheten. 

Rysslands invasion av Ukraina i februari flyttade säkerhetsfrågorna högre upp på agendan 

och ett aktivt arbete har pågått för att ta hand om de flyktingar som kommit till Varberg. De 

utmaningar i kompetensförsörjningen som har pratats om i ett antal år är här nu och har 

skapat en ansträngd bemanningssituation främst i socialnämndens verksamheter. Det är 

fortsatt hög investeringstakt i kommunen och kommunkoncernens verksamheter även om 

upphävandet av detaljplanen för Västerport var ett bakslag. 

Årets första uppföljning mot kommunfullmäktiges mål visar att arbete pågår inom alla fyra 

målområdena, men att det är av stor vikt att öka takten framöver. 

Väsentliga personalförhållanden 

Delårsrapportens personalavsnitt har fokus på kompetensförsörjning och 

medarbetarengagemang. Som en följd av pandemin steg sjukfrånvaron kraftigt i inledningen 

av 2020 och den relativt höga nivån kring 8 % kvarstår och påminner om att pandemin inte 

ännu har klingat ut. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Samhällsekonomisk utveckling 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnar under året prognoser kring den 

samhällsekonomiska utvecklingen och tar fram budgetförutsättningar som landets 

kommuner kan använda i sitt planerings- och uppföljningsarbete. Den senaste prognosen 

lämnade SKR i augusti 2022 genom cirkulär 22:28 och MakroNytt 2/2022. SKR skriver att 

den höga inflationstakten nu har fått fäste i världsekonomin och att detta tillsammans med 

centralbankernas höjning av räntorna, dämpar den globala konjunkturen. Även den svenska 

ekonomin förväntas bromsa in och växa svagare än trend under 2022 och 2023, med 

lågkonjunktur som följd. Idag är läget på den svenska arbetsmarknaden ansträngt med stor 

efterfrågan på arbetskraft och ett svårt rekryteringsläge. SKR spår emellertid att 

konjunkturavmattningen kommer synas på arbetsmarknaden först nästa år och att 

sysselsättningsgraden då viker neråt. 

Våren 2022 har präglats av ovanligt stora prishöjningar för flertalet varor och tjänster. 

Inflationen på knappa 4 procent vid årets början, mätte 9,0 procent i augusti. Enligt SKR 

talar mycket för att livsmedelspriserna fortsätter stiga mer än normalt under hösten, 

samtidigt som boräntorna stiger och risken är överhängande att de redan höga elpriserna blir 

än högre i vinter. 
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Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR visar i nominella termer på en relativt stark 

årlig skatteunderlagstillväxt på 4,4 – 4,9 procent för åren 2022–2025. Ökningen förklaras av 

en fortsatt stark återhämtning av arbetade timmar och lönesumman efter pandemin. I reala 

termer, med hänsyn tagen till kostnadsökningarna, blir dock bilden av 

skatteunderlagsutvecklingen en annan. Realt förväntas skatteunderlaget växa med i snitt 0,9 

procent per år 2022–2025. Jämfört med de senaste 10 årens reala snitt på 1,7 procent 

innebär det en markant urholkning av kommunsektorns köpkraft. För 2023 är prognosen till 

och med negativ, den reella köpkraften förväntas falla med nära 2 procent. 

Stigande pensionskostnader kommande år 

Den stigande inflationen påverkar även kommunsektorns pensionskostnader då pensionerna 

värdesäkras med prisbasbelopp. Att inflationen var så hög just i juni påverkar 

prisbasbeloppet 2023 som baseras på inflationen juni 2021 till juni 2022. Till detta kommer 

sektorns nya pensionsavtal som ytterligare driver på kostnadsutvecklingen. För 

kommunsektorn räknar SKR med att kostnaderna för pensionerna blir 40 mdkr högre 2023 

än 2022 och ökar ytterligare 2024. 

Ökade flyktingströmmar 

I början av mars 2022 fattade EU:s ministerråd beslut om att aktivera det så kallade 

massflyktsdirektivet. Flyktingar från Ukraina kan därmed ges ett tillfälligt uppehållstillstånd 

i minst ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. De har då rätt att bland annat 

gå i skola och arbeta. 

Regeringen har beslutat om lagändringar och förordningar för att få en jämnare fördelning 

över landet av boendeplatser för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Den nya 

lagstiftningen trädde i kraft 1 juli 2022, kommunerna har genom lagen ansvar för att ordna 

boende för massflyktingar enligt fastställda anvisningstal. Viss statlig ersättning utgår till 

kommunerna för detta uppdrag. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Förändrat omvärldsläge 

Rysslands invasion av Ukraina har på olika sätt påverkat kommunkoncernens arbete under 

perioden. Det säkerhetspolitiska läget har satt ljus på arbetet kopplat till krisberedskap och 

totalförsvarsplanering. Under våren har kommunen förberett för bemanning av 

evakueringsboende för flyktingar, aktivt arbetat med tydlig kommunikation såväl internt som 

externt, samt kartlagt organisationens möjlighet att hantera störningar i leveransflöden. 

På grund av omvärldsläget råder en osäkerhet kring tillgången på material och prisbilden 

framöver, på bland annat energi, livsmedel och byggmaterial. Under perioden noteras 

stigande priser inom flera områden, exempelvis på livsmedel, el, drivmedel, media, 

byggmaterial och tjänster. Utvecklingen påverkar såväl drift som investeringar. Fortsatta 

leveransproblem när det gäller halvledarkomponenter skapar också störningar och längre 

leveranstider än normalt exempelvis avseende datorer, mobiltelefoner och fordon. 

Pandemin har fortsatt påverkan på verksamheten 

Under inledningen av året hade pandemin fortsatt påverkan på kommunkoncernens 

verksamheter vad gäller sjukfrånvaro, arbetsbelastning, minskade intäkter och ökade 

kostnader. Under senare delen av perioden upphävdes restriktionerna kopplade till 

pandemin och stor del av verksamheten har kunnat återgå till normala arbetsformer och 

antalet deltagare och besökare i verksamheterna har successivt ökat liksom intäkterna. 

Statliga satsningar har gjorts för att minska de negativa effekterna av pandemin. Ett exempel 

är statsbidraget skolmiljarden som syftar till att minska påverkan på elevers 

kunskapsutveckling och hälsa till följd av pandemin och en rad insatser pågår med stöd av 

statsbidraget för att stötta barn och elever. 

Ökade behov och ökat inflöde av ärenden 

Inom flera verksamheter noteras ökade behov av insatser och ett ökat inflöde av ärenden. 

Exempelvis ökar behoven av hemtjänst, vilket är förväntat men kommer tidigare än beräknat. 

Även inflödet av anmälningar och ansökningar inom barn och familj har under en lägre tid 

ökat vilket ger en ökad mängd utredningar och i förlängningen fler insatser i form av 

öppenvård och placeringar. Behov av stödinsatser ökar även inom andra verksamheter, 

exempelvis inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, vilket leder till ökade kostnader. 

Personal- och kompetensförsörjning en reell utmaning 

Personal och kompetensförsörjningen är en stor utmaning för samtliga verksamheter inom 

kommunkoncernen. Under perioden noteras en ökad personalomsättning inom flera 

verksamheter och en allt större konkurrens om arbetskraften. Detta tillsammans med en 

ökad sjukfrånvaro gör att flera verksamheter haft en ansträngd situation under inledningen 

av året med hög arbetsbelastning och minskad leveransförmåga. 

Fortsatt hög leveransförmåga i kommunens utbyggnad 

Kommunkoncernen är inne i en expansiv fas och totalt pågår ett 70-tal exploateringsprojekt. 

I takt med att kommunen växer ökar även behovet av välfärdsservice och lokaler, särskilt 

inom förskolan och grundskolan. Ett aktivt arbete pågår därför för att utreda och tillgodose 

behovet av nya lokaler, samt förvalta och utnyttja de befintliga lokalerna på ett effektivt sätt. 

En annan viktig del i kommunkoncernens strategiska planering är arbetet med ny 

kommunövergripande översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Väröbacka. Parallellt 
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har även en förstudie över stationsområdet i Väröbacka startat och Trafikverket har tagit 

första steget i processen för att planera och bygga stationen. 

En händelse som påverkar det fortsatta arbetet med utbyggnaden av den nya stadsdelen 

Västerport är beskedet att Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för Västerport 

etapp 1, vilket innebär en tidsmässig förskjutning av projektet. Domstolen anser bland annat 

att det planerade hotellets höjd gör att planen strider mot riksintresset för kulturmiljövård. 

Kommunen har valt att överklaga beslutet, process för detta pågår. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Finansiell analys 

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används modellen för finansiell 

analys som är framtagen av Kommunforskning i Västsverige (Kfi). Analysen bygger på fyra 

perspektiv; kapacitet, risk, kontroll och beredskap. 

Modellen beskriver kommunens och kommunkoncernens ekonomiska ställning och 

utveckling över tid samt i förhållande till övriga kommuner och kommunkoncerner i Västra 

Götaland och Halland. Målsättningen är att med modellens hjälp kunna identifiera 

eventuella finansiella problem och klargöra om kommunen och koncernen har en god 

finansiell ställning eller inte. Sammanfattningsvis kan sägas att kommunkoncernen har en 

bra kapacitet på lång sikt men att de omfattande investeringarna gör beredskapen på kort 

sikt svagare. 
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Målredovisning 

På väg mot ett hållbart Varberg 

 

Kommunfullmäktiges målområden och prioriterade mål gäller för mandatperioden och 

bygger på aktivt utvecklingsarbete över tid. För att nå måluppfyllelse krävs ett målmedvetet 

arbete inom kommunkoncernen där alla nämnder och bolag bidrar till måluppfyllelse. 

Delårsrapporten visar att aktiviteter pågår inom ramen för samtliga målområden och att 

dessa ligger i linje med den politiska viljeinriktningen. Samtidigt konstateras att analysen av 

uppnådda effekter kan förbättras. De vägval som gjorts under första halvan av målperioden 

behöver nu följas av en mer utförlig analys kring om dessa gett önskad effekt i förhållande till 

målen eller om det krävs andra insatser för att nå måluppfyllelse. Flera verksamheter har 

angivit att de senaste årens ansträngda läge till följd av bland annat pandemin har gjort att 

planerat utvecklingsarbete fått stå tillbaka. Det är märkbart att detta också till viss del 

hämmat framdriften i målarbetet. Sammanfattningsvis konstateras att det är av största vikt 

att öka takten i målarbetet under återstoden av målperioden och säkerställa att de satsningar 

som görs leder till måluppfyllelse. 

Under perioden har kommunens andra hållbarhetsbokslut presenterats, vilket är ett viktigt 

inspel också till målredovisningen. En fortsatt process har inletts för hur kommunen ska ta 

sig an de utmaningar som identifierats i analysen. I detta arbete har det nybildade 

hållbarhetsnätverket en viktig roll där alla nämnder och bolag deltar. 

Nedan följer en beskrivning av utvalda delar av arbetet under perioden inom respektive 

målområde samt en sammanfattande analys. 

Ett samhälle för alla 

Bakgrund 

Målområdet har sin bakgrund i att människors tillit till varandra och till 

samhällsinstitutioner är grundläggande för såväl ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. 

Sambandet mellan hög tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad 

av trygghet och uppskattad lycka är väl dokumenterad i forskningen. En polarisering i 

samhället riskerar att medföra ökade klyftor mellan olika grupper. 
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Beskrivning av periodens arbete 

Inkluderande kommun präglad av tillit och social sammanhållning 

En viktig del i arbetet med social hållbarhet är kommunens strategiska arbete med folkhälsa 

och trygghet som sker i samverkan med polisen och Region Halland. En förflyttning av 

ansvaret för att leda och samordna arbetet har skett från Räddningstjänsten Väst till 

kommunstyrelsen. 

Kulturskolan arbetar aktivt med erbjudanden för att underlätta deltagande för 

socioekonomiskt utsatta barn och ungdomar. Ett exempel på detta är kostnadsfri 

sommarkulturskola. Samverkan sker också inom ramen för friskvårds- och aktivitetsgrupper, 

med modersmålslärare, skolorna och riktad information till familjehemsplacerade barn. 

Inom förskola och skola fortsätter arbetet med tillgängliga lärmiljöer och differentierad 

undervisning för att skapa förutsättningar för alla barn och elever att nå så långt som möjligt 

i sin kunskapsutveckling. Kvalitet och resultat varierar mellan enheter i såväl förskola som 

skola. Övergripande stöd har därför fokus på ökad likvärdighet genom en kombination av 

satsningar som berör alla och riktat stöd till olika enheter. Även gymnasieskolan ser att behov 

av stöd och extra anpassningar ökar inom samtliga utbildningsformer. Här har ett utvecklat 

och breddat arbete skett inom det specialpedagogiska teamet på gymnasieskolan, satsningar 

på det kollegiala lärandet inom elevhälsan och kuratorstöd inom yrkeshögskolan. 

Samverkan har stärkts mellan dem som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret, 

vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten i syfte att skapa olika vägar och möjligheter 

för ungdomar som varken arbetar eller studerar. Detta har gett goda resultat då flera 

ungdomar gått vidare till studier eller arbete. 

Hallands gemensamma barnahus öppnade i augusti, med syfte att ge barn som misstänks ha 

utsatts för våld eller andra övergrepp samordnade insatser mellan kommunen och en rad 

myndigheter. Barnahuset kommer att vara placerat i Halmstad med filial i Varberg. 

Delaktighet och valfrihet 

Under perioden har utsiktsplatsen Briggen invigts. Utsiktsplatsen har skapats genom ett 

samarbetsprojekt mellan kommunen och Almers grundsärskola. Utsiktsplatsen ska ge 

allmänheten möjlighet att följa ombyggnationen kring Varbergs hamn och stationsområde 

under stadsutvecklingsprojektet. Varbergs kommun hade initialt en helt annan idé om 

utformning av platsen. Efter samarbetet med de kreativa ungdomarna togs en ny gestaltning 

fram utifrån elevernas tankar och idéer. Projektet är unikt i sitt slag eftersom barn och 

ungdomar med funktionsvariationer sällan är representerade vid dialog- och 

samverkansprocesser 

För att förbereda elever för arbetslivet arbetar gymnasieskolan aktivt med Ung 

Företagsamhet (UF), där alla elever erbjuds möjlighet att driva UF-företag. Peder Skrivares 

skola vann kategorin årets UF-skola 2022 med hänvisning till skolans goda samarbete med 

näringslivet och det fokus som skolan har på cirkulär ekonomi. 

Samtliga särskilda boenden inom Varbergs omsorg har arbetat med två gemensamma 

fokusområden under första halvåret; aktiviteter på boendet samt att förbättra informationen 

gällande hur de boende och anhöriga kan lämna synpunkter och klagomål. 

En central uppgift för Varbergs Bostad är att skapa positiva mötesplatser för både 

hyresgäster och andra Varbergsbor. I år fyller bolaget 75 år vilket kommer firas genom 75 

aktiviteter och event under året. 
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Sammanfattande analys 

I Varbergs kommun ska samhället kännetecknas av hög tillit, trygghet och stark social 

sammanhållning. Inkludering, jämställdhet, delaktighet och stöttning av civilsamhället är 

centrala begrepp i beskrivningen av målområdet. Det finns långsiktiga strategier och ett 

målinriktat arbete pågår. Samverkan mellan nämnder och bolag samt systematik i arbetet ger 

förutsättningar för styrka och effektivitet i måluppfyllelse. 

För att bygga ett starkt demokratiskt samhälle som präglas av tillit, krävs mod att ständigt 

möta medborgarna för att bygga tillitsfulla relationer. Det är också av avgörande betydelse att 

via dialog säkra representation utifrån olika perspektiv, exempelvis 

diskrimineringsgrunderna. Arbetet med delaktighet sker på olika håll, samtidigt har 

kommunen utvecklingspotential. 

För att lyckas i arbetet med social hållbarhet fordras ett nära samarbete med civilsamhället. 

Inom vissa verksamheter fungerar detta väl. Stöttning av civilsamhället behöver dock arbetas 

med både bredare (inom fler verksamheter) och djupare. 

Att nå måluppfyllelse inom målområdet Ett samhälle för alla är utmanande. Samtidigt är 

social hållbarhet synonymt med uthållighet och långsiktigheten i arbetet är viktig för att nå 

måluppfyllelse över tid. 

Hela kommunen lever och utvecklas 

Bakgrund 

För kommunens fortsatta tillväxt och en god ekonomisk utveckling är det viktigt att det finns 

förutsättningar för utveckling i hela kommunen. Landsbygdens dragningskraft på turister har 

stärkts och efterfrågan på hållbar och närproducerad mat har ökat. Vidare bidrar 

teknikutvecklingen och bredbandsutbyggnaden till att knyta ihop samhället. Även tillgång till 

bostäder är en förutsättning för utveckling. 

Beskrivning av periodens arbete 

Hållbar utveckling 

Kommunen arbetar organisationsövergripande för att ta fram riktlinjer för 

ekosystemtjänster, vilket är en viktig del i kommunens hållbara utveckling och tillämpning 

har prövats i utvecklingen av Väröbacka och Himle verksamhetsområde. 

Arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan pågår. Förslag till 

planeringsinriktningar har tagits fram. Utredning kring skyfalls- och översvämningsrisker 

har också gjorts, vilken kommer ligga till grund för klimatanpassningsåtgärder. Parallellt 

utreds också möjligheterna till förnyelsebar energiproduktion av vind- och solkraft i 

kommunen. Hur jordbruksmark ska hanteras är också en central fråga. 

I Varberg ska det finnas goda och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen 

För att bidra till en positiv utveckling på kommunens mindre orter, har 

ortsutvecklingsstrategier tagits fram. Den senaste som är för Valinge antogs av 

kommunfullmäktige i januari. Till ortsutvecklingsstrategierna är nu även en handlingsplan 

under framtagande. 

För en hållbar VA-planering antogs under våren en ny VA-utbyggnadsplan för befintlig 

bebyggelse. Planen redovisar i vilka områden kommunalt VA ska byggas ut och när i tid. 
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Under perioden har flera verksamheter kunnat starta upp på nytt efter pandemin. Olika typer 

av kultur- och fritidsaktiviteter har genomförts runt om i kommunen, vilket är viktigt för att 

skapa attraktiva livsmiljöer. Exempelvis har detta skett i Skällinge, Rolfstorp, Karl Gustav 

och Bua, där man också provat att använda andra platser som arena än kommunens egna 

lokaler. 

En variation av bostäder ska tillgodose invånarnas behov 

Under perioden har många olika typer av bostäder färdigställts, hela 437 lägenheter och 53 

småhus. Varbergs Bostads AB står för mer än hälften av de nya lägenheterna och har också 

arbetat intensivt med sina boendemiljöer ur flera hållbarhetsaspekter. 

Antalet byggstarter har minskat något från föregående år och antalet bygglov för bostäder har 

nästan halverats. Detta är troligtvis effekter av både pandemin och det osäkra ekonomiska 

läget samt att Mark- och miljödomstolen under våren beslutade att upphäva detaljplanen för 

Västerport etapp 1. 

I början av året öppnade ett samsjuklighetsboende för personer med missbruksproblematik 

och psykisk ohälsa. Detta har inneburit att ett flertal personer som under längre tid varit 

externt placerade på behandling/boende nu fått möjlighet att flytta hem till Varberg. Aktivt 

arbete för nöjda och trygga äldre på särskilt boende pågår, men arbete kvarstår. Insatser för 

att höja kvaliteten på särskilda boenden pågår, men bemanningssituationen har inneburit 

stora utmaningar för verksamheterna under pandemin. 

Som ett följduppdrag till bostadsförsörjningsstrategin är en bostadsbehovsanalys med fokus 

på äldres boende under framtagande. Kommunens äldre bor till stor del ensamma i småhus 

och en ökad rörlighet i denna grupp skulle kunna vara nyckeln till en mer rörlig 

bostadsmarknad överlag samtidigt som de äldre skulle kunna få ett bättre anpassat boende 

som ger högre livskvalitet. 

Kommunen ska främja en god infrastruktur och ett hållbart resande 

Under perioden har kommunkoncernen inlett ett samarbete med en rad aktörer kopplat till 

hållbar mobilitet. Planeringsarbete har inletts kring framtida strategiska satsningar på cykeln 

tillsammans med offentliga och privata aktörer. Dessutom har det gjorts en rad åtgärder för 

att främja Varbergs kommun som en cykelvänlig arbetsplats. 

Under första halvåret har en dialoginsats riktad mot skolbarn genomförts i syfte att samla in 

information om trafiksäkerheten för barns skolvägar. Denna information kommer vara viktig 

för att identifiera och hantera nödvändiga åtgärder för säker skolväg för barn. 

Sammanfattande analys 

Tillväxten i kommunen är fortsatt god och bostadsbyggandet möter mer än väl den 

behovsanalys som är gjord. Däremot kommer behovet av skolor och miljöer för barn behöva 

extra fokus under kommande år för att nå måluppfyllelse. 

De stora frågorna inom infrastruktur är hållbar mobilitet samt vatten i olika former, inte 

minst hantering av dagvatten och skyfall. Förutom att det ska finnas möjlighet till bostäder 

och transporter har energiförsörjning kommit att bli en vital fråga för kommunen och hela 

landet. 
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Livskraftigt näringsliv 

Bakgrund 

En allt viktigare framgångsfaktor för alla typer av organisationer är möjligheten att skapa 

goda nätverk mellan människor, organisationer och företag. I samverkan med varandra kan 

olika kunskaper och erfarenheter kombineras på ett kreativt sätt som bidrar till utveckling 

och framgång. 

Beskrivning av periodens arbete 

Fortsatt god utveckling, etablering och expansion 

Varberg växer i antal företag. Intresset för nya etableringar är stort både avseende byggnation 

på industrimark och företagsetableringar i stadskärnan. Verksamheten har under en tid 

präglats av stora tillståndsprocesser som Södra Skogsägarnas fabrik på Väröhalvön, 

sluttäckningen av Lassabackadeponin och tunnelbygget. Träindustrin i Varberg är en ytterst 

väsentlig del i att Varbergs hamn idag är Sveriges största skogshamn. En tydlig utmaning 

under de kommande åren är bristen på försäljningsklar industrimark. För tillgång till ny 

verksamhetsmark pågår arbete med ett planprogram för Himle, men det är en flerårig 

process. 

Flertalet utvecklingsprocesser för att hantera ett växande Varberg har påbörjats. Varbergs 

Fastighets AB arbetar med entreprenörsträffar för att främja ett systematiskt 

marknadsarbete. Ett annat exempel är Bygga i Varberg, en ny mötesplats för dialog med 

exploatörer kring aktuella samhällsbyggnadsfrågor. 

God service och gott bemötande i kontakten med kommunen 

Flera verksamheter har under perioden genomfört utbildningar kring service och bemötande 

och sett över interna processer och arbetssätt. Varberg Direkt, kommunens servicecenter, 

visar en positiv trend avseende kundnöjdhet. 

Företagsklimatet i Varberg har enligt SKR:s mätning Löpande insikt (NKI) och Svenskt 

Näringslivs företagsklimatmätning förbättrats för sjätte året i rad. Utmaningen är fortsatt 

effektivitet, vilket är starkt sammankopplat med en god kommunikation och information. 

Gästnattsstatistiken visar en ökning av gästnätterna med 14,8%, ett bra resultat både 

regionalt och nationellt. Flera nämnder och bolag gör egna mätningar för att undersöka 

kundnöjdheten. 

God tillgång på kompetens 

Kompetensförsörjning är en av näringslivets mest prioriterade frågor. Viktiga initiativ som 

”Unga i arbete”, samarbete mellan vuxenutbildningen och Gekås och gymnasiets arbete med 

Ung företagsamhet bidrar långsiktigt. Campus Varberg har ökat samverkan med näringslivet 

kring framtagandet av nya utbildningar. De tre nya yrkeshögskoleutbildningar som startar i 

höst har en tydlig inriktning på data och IT. Fördjupad samverkan med Högskolan i 

Halmstad är påbörjad avseende kompletterande utbildningsinsatser inom läraryrket. 

Förbättringsarbetet pågår kring att stärka kvaliteten inom yrkesprogrammen. 

Sammanfattande analys 

Osäkerhetsfaktorer för näringslivet som energipriser, energitillgång, ränteläge och inflation 

kan komma att påverka utvecklingen avseende etablering och expansion framåt. Trots det 
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osäkra läget inkommer dock fortfarande flertalet förfrågningar om tillgång till mark för 

etablering. Kommunkoncernens kapacitet att med snabbhet och ett gott bemötande kunna 

hantera stora tillståndsprocesser ger en konkurrensfördel för Varberg och är en viktig del i 

företagsklimatarbetet. 

För att främja kompetensförsörjning finns flera påbörjade samarbeten och insatser, dessa är 

viktiga steg i ett långsiktigt arbete. Kontaktytorna mellan näringslivet och utbildningssektorn 

främjas genom Campus Varbergs nya samarbeten men är fortfarande i begränsad omfattning 

och behöver på sikt utvecklas och breddas. 

Om Varbergs kommun skall fortsätta att stärka sitt företagsklimat behöver information och 

kommunikation till näringslivet vässas ytterligare. En god kommunikation främjas bland 

annat genom dialog med näringslivet, samordning och proaktiv information. En rad beslut 

inom kommunkoncernen påverkar näringslivet på olika sätt. I de fall påverkan är negativ är 

det viktigt med tidig och god dialog. Det är också viktigt att konsekvenserna för näringslivet 

beaktas i samband med olika typer av beslut för att i möjligaste mån minska påverkan. 

Organisation som utmärks av utveckling och förnyelse 

Bakgrund 

Kommuner och regioner står de närmaste åren inför stora pensionsavgångar, brist på 

utbildad personal och svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper. En allt hårdare 

konkurrens om kompetens ställer krav på kommunen som arbetsgivare och på 

verksamhetens utformning. Samtidigt ger teknikutveckling ökade möjligheter till 

effektivisering. Genom digitalisering och artificiell intelligens (AI) sker omvälvande 

förändringar som påverkar alla organisationer. 

Beskrivning av periodens arbete 

Nytänkande, ny teknik och digitalisering 

Uppföljningen vid delåret visar på flera initiativ i verksamheterna för att digitalisera och 

förenkla olika arbetsmoment. Exempelvis nya e-tjänster för att underlätta i administrationen 

för skola och vårdnadshavare vid skolstart, digitalisering av brevutskick, nya GDPR-

anpassade verktyg för kommunikation och ett aktivt arbete för att minska matsvinn med 

hjälp av en e-tjänst. 

Samtidigt har det under perioden märkts en viss inbromsning av nya initiativ. Ett antal e-

tjänster har inte kunnat utvecklas till följd av resursbrist och den globala bristen och 

förseningen av viss teknik har påverkat digitaliseringstakten negativt. Det har även funnits 

skäl att se över redan befintliga e-tjänster snarare än att utveckla nya, och vissa 

digitaliseringsprojekt har visat sig vara svårare att genomföra än förväntat. 

Utöver digitalisering har även processer och arbetssätt utvecklats under perioden. Exempel 

på insatser i kommunkoncernen är översyn av flöden inom investeringsprocessen, 

dialogbaserad uppföljning i flera verksamheter och nya samarbetsformer inom forumet 

Impact House Halland. 

Gott ledarskap och hållbart arbetsliv 

Kommunkoncerngemensamma aktiviteter har genomförts för att främja den gemensamma 

kulturen och att organisationen rör sig i riktning mot visionen. Vid nätverksträffar har 

koncernens alla chefer fokuserat på medarbetarskap och ledarskap. Arbetet med 
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Väsentliga personalförhållanden 

Varbergs kommun fortsätter att växa som arbetsgivare. I juli hade kommunen (exklusive de 

kommunala bolagen) knappt 5 400 månadsavlönade medarbetare, vilket var 35 fler än i juli 

2021. Jämfört med samma period de senaste åren har ökningen inte varit lika stor under 

delårsperioden. 

Fortfarande pandemi 

Under vintern 2021/2022 ökade smittspridningen av covid-19 i samhället. Detta fick till följd 

att sjukfrånvaron ökade mycket kraftigt under periodens första månader. Mot slutet av 

perioden har frånvaron varit på lägre nivåer jämfört med de två tidigare åren, sett månad för 

månad. Den totala sjukfrånvaron (R12) kommer dock att färgas av årets inledning under 

ytterligare ett antal månader. 

Total sjukfrånvaro 2020-2022 (genomsnitt rullande 12 månader) 

 

Total sjukfrånvaro 2020–2022 (månad för månad) 

 

Personal- och kompetensförsörjning 

För att kunna ge god kommunal service krävs att organisationen kan attrahera, rekrytera och 

behålla medarbetare. Det krävs även en fortlöpande utveckling av kompetensen bland 

medarbetarna. Två faktorer som leder till behov av personalförsörjning är pensionsavgångar 

och extern personalomsättning. 
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Extern personalomsättning 2018–2022 (januari-augusti) 

 

Den externa personalomsättning har ökat jämfört med pandemiåren, då omsättningen var 

lägre än normalt. Trenden har varit att arbetsmarknaden har varit mindre rörlig under 

pandemin. Omsättningen är nu tillbaka på nivåer före pandemin, och till viss del även högre. 

Det är framför allt inom vård- och omsorgsarbete som omsättningen har varit högre, men 

även inom socialt arbete och bland chefer. 

Antalet pensionsavgångar har varit färre jämfört med samma period förra året, en minskning 

med cirka 10 procent. Samtidigt har genomsnittsåldern för pensionsavgång ökat något, och 

närmar sig 65 år. 

Under sommaren har socialförvaltningen rapporterat om ett mycket ansträngt 

bemanningsläge, svårare än tidigare. Det har varit svårt att bemanna utifrån att färre har sökt 

lediga tjänster, i kombination med att flera sökande har saknat önskvärd kompetens och 

erfarenhet. Inför sommarbemanningen prövades nya sätt att attrahera nya målgrupper, 

vilket delvis var lyckat men inte tillräckligt i flera delar av verksamheten. 

Generellt har rekryteringsläget i övrigt varit bra, även om en ökad konkurrens märks på 

arbetsmarknaden. Gymnasielärare och kulturskollärare är exempel på yrken som nationellt 

är svårrekryterade, men där kommunen har haft ett bra rekryteringsläge. Den hårdare 

konkurrensen märks i flera olika yrken, exempelvis vårdyrken, IT, kost- och städ, 

stadsbyggnadsfrågor, vilket har gjort att det tidvis funnits vakanser som har tagit längre tid 

att besätta. 

Olika former av praktik är ett viktigt sätt att hitta nya medarbetare, och skapa ett intresse för 

kommunen som arbetsgivare. Den verksamhetsförlagda utbildningen för blivande lärare är 

en central del för personal- och kompetensförsörjningsarbetet inom förskola och skola. Även 

andra verksamheter, som hamn- och gatuförvaltningen och stadsbyggnadskontoret, har tagit 

emot praktikanter och feriearbetare. 

Eftersom kommunen växer samtidigt som en tuffare konkurrens på arbetsmarknaden har 

märkts av är det av väsentlig betydelse att agera strategiskt och långsiktigt. Flera 

förvaltningar har tagit fram, eller påbörjat ett arbete, kring kompetens- och 

personalförsörjningsplaner. 
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Medarbetarengagemang 

En av de enskilt viktigaste förutsättningarna för en organisation att nå goda resultat är att ta 

vara på det engagemang som finns hos medarbetarna. Det gäller därmed att både öka 

engagemanget och skapa förutsättningar för delaktighet och påverkansmöjligheter. 

Under perioden har ett kommungemensamt arbete kring Vår kultur – så lever vi visionen 

intensifierats med både chefsnätverk och medarbetardialoger. Flera förvaltningar lyfter 

exempel på hur dessa dialoger har gjorts på arbetsplatser inom ramen för verksamhetsdagar 

eller arbetsplatsträffar. Ett antal förvaltningar har även genomfört dialoger 

tvärorganisatoriskt, exempelvis inom stadsbyggnadskontoret, kommunstyrelsens förvaltning 

och delar av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Detta har upplevts som positivt 

och inspirerande bland medarbetarna. 

Ett bra exempel när det gäller att ta hand om medarbetarengagemang är 

serviceförvaltningens förbättringsgrupp. Gruppen arbetar systematiskt för att kanalisera 

goda idéer för verksamhetsförbättring. 

Det har funnits starka begränsningar under pandemin kring hur människor har kunnat 

träffas, inte minst i större sammanhang på arbetsplatsen. Detta har lett till ett större behov av 

att arbeta med den sociala arbetsmiljön, i vilket medarbetarengagemang kan ses som en 

aspekt. Mot slutet av delårsperioden har flera teambildande insatser och verksamhetsdagar 

genomförts i fysisk form. Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån detta prioriterat 

gruppstärkande aktiviteter som studiebesök och gruppaktiviteter för att främja trivsel och 

motivation på arbetet. 
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Drifts- och investeringsredovisning  

Driftsredovisning 

Periodens budget och resultat 

Periodens resultat uppgår till 289 mnkr vilket är högre än motsvarande period 2021, och 181 

mnkr bättre än planerat för perioden. Avvikelsen mot periodens budget beror på att 

skatteintäkter och generella statsbidrag är högre än förväntat för årets åtta första månader. 

En annan förklaring är att de reserverade medlen för tillkommande drifts- och 

kapitalkostnader samt medel för oförutsedda händelser inte använts som planerat hittills 

under året. Även flera av nämnderna visar positiva avvikelser mot den periodiserade 

budgeten, vakanta tjänster och utvecklingsarbeten som inte startat upp som planerat, är två 

förklaringar. 

Årets prognostiserade resultat 

Prognosen efter augusti visar på ett resultat för året om 268 mnkr, vilket är 87 mnkr bättre 

än årets budgeterade resultat. Avvikelsen mot årets budget förklaras till stor del av att 

skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas bli högre än budgeterat, mer om detta finns 

att läsa under Finansiering nedan. 

Prognosen är 44 mnkr bättre än den prognos som lämnades i tertialrapporten. Ny prognos 

från SKR som visar på en bättre utveckling av skatteunderlaget är den främsta förklaringen. 

Finansiering 

Finansieringen av den kommunala verksamheten sker främst genom skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Det försämrade säkerhetsläget tillsammans med stigande priser och 

räntor påverkar världsekonomin. SKR räknar emellertid med en starkare nominell 

skatteunderlagstillväxt fram till 2025 än i den prognos som lämnades i april. I prognosen 

från augusti (cirkulär 22:28) justerar SKR upp skatteunderlagets förväntade ökningstakt 

2022 ytterligare jämfört med den utveckling som årets budget baseras på. Upprevideringen 

av prognosen förklaras av att såväl lönesumman som pensionsinkomsterna i riket förväntas 

bli högre under året än vad som tidigare förutspåtts. Skatteintäkter, utjämning och generella 

statsbidrag förväntas sammantaget för året bli 100 mnkr högre än budgeterat. Till detta 

kommer ersättning till kommunen för ökade sjuklönekostnader samt tillfälligt stöd till 

kommunen med anledning av kriget i Ukraina. 

Prognosen för finansnettot understiger budget med 2 mnkr. En förklaring till avvikelsen är 

att Riksbankens höjning av reporäntan och förväntade höjningar under hösten får 

konsekvenser på kommunens räntekostnader redan 2022. 

Nämndernas drift 

Kommunstyrelsen förväntas avvika negativt från årets budget med 14 mnkr, vilket är något 

sämre än tertialrapportens prognos. Budgetavvikelsen förklaras av att 

exploateringsverksamhetens resultatpåverkan förväntas bli 43 mnkr lägre för året, till följd 

av tidsförskjutningar i främst Västerport. Till detta kommer ett ökat resande med färdtjänst 

och senior- och kommunkort efter pandemin, med högre kostnader än budget som följd. 

Resultatet påverkas även av utrangering av läktare på Varberg Energi Arena. Den negativa 

avvikelsen mot budget mildras av att kommunen under året kommer överta anläggningar 

från Trafikverket, vilket medför en redovisningsmässig intäkt på 31 mnkr. 



 

21 

Socialnämnden signalerade redan i samband med februarirapporten att merkostnader 

kopplat till pandemin påverkade nämnden även under inledningen av 2022. Genom 

delårsrapporten lämnar nämnden en negativ prognos för året på 30 mnkr, där 

pandemirelaterade merkostnader står för 13 mnkr. Andra förklaringar till nämndens 

förväntade underskott är ökat behov av hemtjänstinsatser och externa placeringar inom barn 

och unga samt vuxna. Till detta kommer svårigheter att bemanna nämndens olika 

verksamheter, vilket leder till dyra lösningar som är kostnadsdrivande. Prognosen är 

densamma som i tertialrapporten, detta trots att nämnden under sommaren erhållit ett 

prestationsbaserat statsbidrag på nära 9 mnkr. Det ekonomiska läget kan på så vis ses som 

försämrat. En än mer ansträngd bemanningssituation under sommaren än vad som 

förväntades i våras är en förklaring. Nämnden arbetar med att ta fram åtgärdsförslag. 

Flera av nämnderna beskriver att den tilltagande inflationen med stigande priser på bland 

annat råvaror och energi, nu märks genom ökade kostnader i verksamheterna. Förskole- och 

grundskolenämnden lämnar en negativ prognos för året om 6,5 mnkr. Det förväntade 

budgetunderskottet förklaras dels av att Hallandstrafiken aviserat att ökade 

drivmedelskostnader påverkar debiteringen till nämnden för skolskjuts, dels av stigande 

mediakostnader. Även kultur- och fritidsnämnden lämnar en negativ prognos för året just på 

grund av stigande elpriser och mediakostnader. 

Även servicenämnden signalerar avvikelser mot budget på grund av stigande priser, men då 

främst på livsmedel och mattransporter. Lägre personal- och kapitalkostnader än beräknat 

medför emellertid att servicenämnden som helhet lämnar en positiv prognos på 1 mnkr för 

året. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden visar ett underskott för året på 0,3 mnkr, vilket förklaras av 

den mätning av luftkvaliteten i Varberg som sker med några års mellanrum. 

Hamn- och gatunämnden redovisar en prognos i nivå med budget. Arbetet med ett stort antal 

förstudier, utredningar och underlag är kostnadsdrivande, nämnden har även höga 

kostnader för bidrag till enskilda vägnätet samt flera planerade drifts- och 

underhållsåtgärder. Underskottet balanseras av lägre kostnader inom ledning och 

administration samt höga intäkter för upplåtelse av allmän plats. 

Även utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lämnar en prognos i nivå med årets budget. 

Ökade kostnader till följd av allt fler stödinsatser inom gymnasiesärskolan och SFI-

verksamheten (svenska för invandrare) kan hanteras genom reserverade medel centralt på 

förvaltningen. 

Övriga nämnder redovisar inga eller mindre avvikelser mot årets budget. 

Kommungemensamma poster 

Inom övriga kommungemensamma poster finns två undergrupper där den första innehåller 

pensionskostnader för pensioner intjänade innan 1998 samt avräkningar av 

arbetsgivaravgifter, personalförsäkringar och pensioner intjänade efter 1998. Den samlade 

prognosen efter augusti är ett underskott mot budget på 5 mnkr vilket beror på lägre interna 

ränteintäkter. 

Den andra delen av kommungemensamma poster är de medel som har reserverats för ökade 

kapital-, hyres-, och driftskostnader, lönerörelse samt kommunstyrelsens medel för 

oförutsett. Den samlade prognosen för året är ett överskott mot budget på 21 mnkr vilket 

beror på att en del investeringar inte kommer tas i drift under året utan först kommande år 

samt att avsatt utrymme för lönerörelsen inte nyttjats fullt ut. 
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analyserats och förslag till justeringar av projektbudgetar föreslagits, vilket även får 

genomslag i delårsrapporten. Kommunfullmäktige kommer ta ställning till föreslagna 

justeringar av projektbudgetarna genom november månads budgetbeslut. 

Skolfastigheter 

För att ge utrymme för fler elever i kommunens grundskolor genomförs kapacitetshöjande 

åtgärder på bland annat Rolfstorps skola, Bläshammar skola, Trönningeskolan och på Peder 

Skrivares skola. 

På både Bläshammar skola och Rolfstorps skola har moduletableringar genomförts. Viss 

komplettering av utemiljöerna kvarstår, vilka genomförs under hösten 2022. 

Moduletableringarna har skett genom inhyrning. 

Förskolor 

Bua förskola stod färdig i januari 2022 och nu är även förändringen från matsal till klassrum 

klar. För förskolan i Trönningenäs har arbetet med detaljplanen förskjutits, vilket medför att 

arbetet inte kommer i gång i planerad omfattning under 2022. Denna tidsförskjutning är den 

främsta förklaringen till att årets budget för förskolor inte kommer att upparbetas. 

Omsorgsverksamheter 

Byggnation av ny gruppbostad med sex lägenheter i Limabacka påbörjas under året och 

färdigställs nästa år. Medel har även avsatts för indragningen av fiber på boenden och för ny 

utemiljö på särskilt boende på Kalkstensgatan. 

Idrotts- och fritidsanläggningar 

Ombyggnation av Varberg Energi Arena för att möta de krav som finns för allsvenskt 

fotbollsspel, sker i två steg. Etapp 1 genomfördes redan våren 2020. Nu planeras för etapp 2 

som omfattar nya läktare och serviceutrymmen och upphandling är genomförd. 

I anslutning till Varbergs idrottshall byggs en aktivitetspark för skate. Under våren 

beslutades om ökad projektbudget på grund av stigande materialpriser. 

Offentlig plats 

Flera projekt pågår för utveckling av kommunens offentliga platser. Det handlar bland annat 

om löpande investeringar i park och allmän plats såsom lekplatser, mötesplatser på 

serviceorter/landsbygd, motionsspår, trädförnyelse samt tillgänglighetsåtgärder. Årets 

budget förväntas inte upparbetas fullt ut på grund av svårigheter med markåtkomst. 

I enlighet med badplatsriktlinjen pågår utveckling av kommunens badplatser. Syftet är att 

höja standarden och utföra punktinsatser på flera olika badplatser i kommunen. Första 

delprojektet är Skällingesjön och större delen av byggnationen utfördes under 

våren/sommaren 2022. 

Under året har arbetet i projektet Lassabackadeponin, gestaltning fortskridit. I samband med 

sluttäckningen av deponin vid Getteröns naturum anläggs ett rekreationsområde med rik 

biologisk mångfald. Invigning av mångfaldsträdgården har skett och den offentliga toaletten 

är på plats. Arbetet har fortskridit snabbare än planerat och en större del än förväntat har 

upparbetats av projektbudgeten. 

Ett annat stort projekt handlar om att utveckla Apelviken som surfdestination. Hittills har 

åtgärder genomförts i den norra och södra delen av området. 
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Gång- och cykelvägar 

Flera insatser genomförs för att främja hållbart resande. Ett exempel är ett inre tvärstråk för 

cyklister mellan Lassabackaområdet och Ranelidsrondellen. Den första etappen 

Hagarondellen - Träslövsvägen började byggas under förra året och planeras färdigställas 

under 2022. 

Gator och vägar 

I projektet ombyggnad av korsningar och gator är två delprojekt i byggnationsfas. Det 

handlar om Slottsgatan, Fästningsgatan och Platsgatan samt Träslövsvägen. Till följd av 

stigande priser avviker såväl utfallet för året som prognosen för projektet i sin helhet, mot 

budget. 

Projekt korsning Getterövägen pågår. Byggnation påbörjas under 2022, men den budget som 

satts av för året kommer inte att upparbetas. Även för detta projekt förväntas stigande priser 

påverka projektets totala utfall och en negativ avvikelse mot projektkalkylen har lämnats. 

Hamnanläggningar 

Ett av kommunkoncernens största projekt är flytt och anläggning av en ny industrihamn. I 

kommunens investeringsbudget inryms delprojekten markuppfyllnad, bankpålning och 

muddring. Årets prognos är 145 mnkr, vilket är 43 mnkr mer än budgeterat för året. Det 

handlar dock om en tidsmässig förskjutning och projektet som helhet är i balans. Arbetet på 

plats i Farehamnen flyter på enligt plan. Mottagning av bergmassor från tunnelprojektet har 

fungerat väl. I september kommer muddring av den nya hamnbassängen starta och pågå 

fram till årsskiftet. Samma månad kommer även de två bakre pålraderna monteras. 

Reinvesteringar i fastigheter 

Under året planeras för fler reinvesteringsprojekt än tidigare år. Det handlar bland annat om 

Varbergs idrottshall, Gamlebyskolan och Östergården. Under året förväntas 70 mnkr av 

budgeten att upparbetas. Resterande 40 mnkr förs över till 2023 för åtgärder på Renen, 

Lindgården och Veddige simhall. 

Uppföljning av fleråriga projekt och beslutade projektbudgetar 

Många av kommunens större investeringsprojekt löper över flera år och följsamheten till 

beslutade projektbudgetar har över tid varit god. Den senaste tidens kraftiga prisökningar 

påverkar nu projekten och flera nämnder signalerar avvikelser mot beslutade projektkalkyler. 

Uppföljningen av pågående och färdigställda fleråriga projekt visar en negativ avvikelse på 6 

mnkr. Det är framför allt för gång- och cykelvägar, gator och vägar samt åtgärder inom 

offentlig plats som prisökningarna slår igenom i denna rapport. 
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Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige 2022-10-18 1 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 165 Dnr KS 2022/0411 

 

 

Avgift stödboende för vuxna 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. fastställa avgift för boendeplats på stödboende för vuxna till 5 400 kr 

per rum och månad, 

2. årligen justera avgiften per den 1 januari till att motsvara den 

genomsnittliga bostadskostnaden för 1–2 vuxna i kommuner av samma 

storlek enligt Försäkringskassans aktuella föreskrifter om genomsnittlig 

och högsta godtagbara bostadskostnad. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erland Linjer (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 24 juni 2021, § 97, att starta  

lågtröskelverksamhet i Varbergs kommun för personer med  

beroendeproblematik och samtidig hemlöshet samt att ge förvaltningen i  

uppdrag att ta fram ett upphandlingsdokument för att bedriva verksamhet.  

 

Upphandlingen genomfördes under våren 2022 och socialnämnden  

beslutade 28 april 2022, § 65, att anta anbud från Luntertun Care AB. Avtal 

har tecknats i juni och drift av boendet ska påbörjas i oktober 2022.  

Stödboendet kommer att bedrivas på Magasinsgatan 7 B och består av tio  

boenderum. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 27 september 2022, § 162. 

Arbetsutskottet 20 september 2022, § 384. 

Beslutsförslag 7 september 2022. 

Socialnämnden 25 augusti 2022, § 106. 

 

Övervägande 
Enligt 8 kap, 2 § socialtjänstlagen får kommuner ta ut skäliga avgifter som 

inte överstiger kommunens självkostnad för vissa insatser, bland annat 

boende. Socialnämndens bedömning är att det är skäligt att personer som 

beviljas bistånd i form av ett tillfälligt boende också erlägger en avgift för 

detta. Att ha någon form av boende är generellt sett förknippat med en 

boendekostnad (normalisering). Det ökar också motivationen att hitta 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige 2022-10-18 2 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

annan, mer långsiktig boendelösning än om man inte skulle erlägga någon 

kostnad för denna typ av tillfälliga boenden (inlåsningseffekt). 

 

Socialnämnden bedömer att den genomsnittliga bostadskostnaden som  

Försäkringskassan årligen beslutar om är rimlig för den här typen av  

boende. Försäkringskassan årliga föreskrifter om genomsnittlig och högsta  

godtagbara bostadskostnad i kommuner av olika storlek tillämpas vid  

beräkning av bostadskostnad i samband med beslut om bland annat  

bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken. Den genomsnittliga 

bostadskostnaden för 1–2 vuxna i kommuner med färre  

än 75 000 invånare är fastställt till 5 400 kr per månad för år 2022. 

 

Ekonomikontoret gör ingen annan bedömning än socialnämnden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Socialnämnden 

Ekonomikontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 167 Dnr KS 2022/0160 

 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. under 2023 sammanträder kommunfullmäktige 17 januari, 14 februari, 

21 mars, 18 april, 16 maj, 20 juni, 19 september, 17 oktober,  

14 november och 12 december, 

2. sammanträdena startar klockan 18. Undantag är 14 november då 

sammanträdet startar klockan 9, 

3. årsredovisning behandlas 18 april och budget 14 november. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställer varje år nästkommande års 

sammanträdesdagar och sammanträdestider. För 2023 föreslås 

sammanträdesdagarna vara 17 januari, 14 februari, 21 mars, 18 april,  

16 maj, 20 juni, 19 september, 17 oktober, 14 november och 12 december. 

 

Starttid för sammanträdena är klockan 18, med undantag för 14 november 

då budgeten behandlas och sammanträdet startar klockan 9. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 27 september 2022, § 171. 

Arbetsutskottet 20 september 2022, § 390. 

Beslutsförslag 8 september 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och styrelser 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 

Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 
   
 

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-10-21

 
Plats och tid Direktionsrummet Varbergs sjukhus, klockan 09:00-12:00 
  
Ledamöter Inger Svensson (M) (ordförande) 

Turid Ravlo Svensson (S) (vice ordförande) 
Lena Persson (L) 
Margit Bik (S) 
Axel Storckenfeldt (M)  ersätter Kristina Karlsson (C) 
Kerstin Nilsson (S)  ersätter Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) 
Hravn Forsne (M) (Kungsbacka kommun) 
Kerstin Rosell (S) (Falkenbergs kommun)  ersätter Anita Andersson 
(KD) 
Gunnel Johansson (S) (Hylte kommun) 
Mona Eriksson (MED) (Laholms kommun) 
Ewa Sjögren (M) (Halmstads kommun) 

  
Ersättare Susann Lindahl (KD) 

Bengt Kjellgren (M) 
Erland Linjer (M) (Varbergs kommun) 
Rose-Marie Henriksson (S) (Halmstads kommun) 
Stina Isaksson (SD) (Hylte kommun) 
Annalena Emilsson (C) (Laholms kommun) 

  
Övriga Jakob Alström (nämndtjänsteman), Britta Engvall (Hälso- och 

sjukvårdsstrateg Region Halland) §55, Marina Olsson 
(Informationsassistent hjälpmedelscentrum Halland) §54 

  
Paragrafer §§52-61 
  
Utses att justera Turid Ravlo Svensson (S) 
  
Justeringens plats och tid  
  
 
 
 
 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare  ........................................................................................................ 
  Karolin Hamnér 

 
Ordförande  ........................................................................................................ 
  Inger Svensson (M) 

 
Justerare  ................................................        ……………………………….. 
  Turid Ravlo Svensson (S) 
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Sida 2 av 2 
 

Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 
Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.   
Organ Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel   
Sammanträdesdatum 2022-10-21 
Paragrafer  

Justeringsdatum  
Datum för anslagets uppsättande 

 

Datum för anslagets nedtagande    
Protokollets förvaringsplats Regionkontoret   

 

................................................. 

 

Underskrift 
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

Ärendelista 
§52 Justering 
§53 Godkännande av föredragningslista 
§54 Information om vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och inkontinens 2023 
§55 Indikatorrapport 2, april - augusti 2022 
§56 Sammanträdesplan 2023 
§57 Riskanalys 2023 
§58 Summering av viktiga punkter för hemtagning till kommunerna och regionen 
§59 Information till nämnden 
§60 Inkomna och utgående skrivelser 
§61 Övrigt 
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§52 
 
Justering 
HNH220001 
 
Beslut 
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• utse Turid Ravlo Svensson (S) att jämte ordförande justera protokollet. 
 
Ärendet 
Sammanträdets protokoll justeras digitalt.  

 
Förslag till beslut 
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• utse Turid Ravlo Svensson (S) att jämte ordförande justera protokollet. 
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§53 
 
Godkännande av föredragningslista 
HNH220002 
 
Beslut 
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• godkänna den utsända föredragningslistan. 
 
Förslag till beslut 
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• godkänna den utsända föredragningslistan. 
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§54 
 
Information om vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och 
inkontinens 2023 
HNH220021 
 
Beslut 
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• anteckna att information har lämnats till nämnden. 
 
Ärendet 
Information om förslag till ändringar i övergripande riktlinjer för inkontinens och 
vårdriktlinjer för hjälpmedel 2023 som har utarbetats av hjälpmedelscentrum (HMC). 
 
Grundprincipen för hjälpmedelsverksamheten är att alla invånare i Halland ska 
erhålla hjälpmedel för inkontinens och nutrition på lika villkor. 
 
Övergripande riktlinjer ger allmän information om samhällets hjälpmedelsförsörjning 
och om vilka riktlinjer och regler som gäller i Halland. Vårdriktlinjer beskriver bland 
annat målgrupp, kriterier samt mål med hjälpmedlet. Övergripande riktlinjer och 
vårdriktlinjer ska ge vägledning åt förskrivare och chefer. 

Nämnden förväntas fatta beslut i frågan vid nästa sammanträde den 18 november.  
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

  

 
Förslag till beslut 
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• anteckna att information har lämnats till nämnden. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslutsförslag - Vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och inkontinens 2023 
• Bilaga 1 Underlag till beslut porttelefon (2) 
• Förslag på ändringar i övergripande riktlinje samt vårdriktlinje för livsmedel för 

medicinska ändamål 2023 
• Förslag på ändringar i övergripande riktlinjer för inkontinenshjälpmedel och 

erektionshjälpmedel samt vårdriktlinjer för inkonti 
• Förslag på ändringar i vårdriktlinjer för hjälpmedel 2023 

 
Expedieras till 
Laholms kommun 
Halmstads kommun 
Hylte kommun 
Falkenbergs kommun 
Varbergs kommun 
Kungsbacka kommun 
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§55 
 
Indikatorrapport 2, april - augusti 2022 
HNH220017 
 
Beslut 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• anteckna informationen till protokollet. 
 
Ärendet 
Uppföljningsindikatorer för att följa Trygg och effektiv utskrivning samt 
Hemsjukvården i Halland är framtagna av Indikatorgruppen och fastställd av 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) i juni 2019. En 
grundförutsättning är att indikatorerna ska vara möjliga att tas ut ur befintliga IT-
system. Dessutom har Sveriges kommuner och regioner, SKR tagit fram fem 
nationella indikatorer för att följa följsamhet och effekter av den nya lagen och de nya 
arbetssätt i den dagliga vården och omsorgen som den förutsätter. 
 
Ett samarbete mellan Regional genomförargrupp för samverkansrutinen (tidigare 
taktisk grupp senior) och Indikatorgruppen är initierat för en dialog kring 
relevanta/behövliga indikatorer. Dessutom är ett arbete påbörjat inom Regional 
genomförargrupp god och nära vård för en samlad uppföljning inom God & nära 
vård. 
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
Redovisad statistik för Trygg och effektiv utskrivning är hämtad från IT-systemet 
Lifecare, Region Hallands journalsystem VAS, Väntetid i vården och Vården i siffror 
och gäller somatisk och psykiatrisk slutenvård samt närsjukvården. Statistik gällande 
Hemsjukvård i Halland är inrapporterad från kommunerna och hämtad från Palliativa 
registret. 

 
Förslag till beslut 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• anteckna informationen till protokollet. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslutsförslag - Indikatorrapport 2, april - augusti 2022 
• Indikatorrapport april-augusti 2022 
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§56 
 
Sammanträdesplan 2023 
HNH220018 
 
Beslut 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• bordlägga frågan till nämndens nästa sammanträde den 18 november 
eftersom två av de föreslagna datumen krockar med datum för andra 
samverkansnämnder.  

 
Ärendet 
I enlighet med Region Hallands reglemente, samt 6 kap. § 18 KL ska nämnden 
besluta om sammanträdestider för kommande år. Förslag på åtta sammanträden för 
år 2023 har tagits fram. Enligt sedvana sker nämndens sammanträden på fredagar 
mellan kl 09.00 och 12.00, varannan gång i Halmstad och varannan gång i Varberg. 
 
Nedan sammanträdesplan föreslås för 2023: 
3 februari (heldag. Konstituerande möte på förmiddagen och introduktion till GNHHs 
verksamhetsområden för nya förtroendevalda under eftermiddagen). 
3 mars 
28 april 
2 juni (temadag) 
1 september 
6 oktober 
10 november 
15 december 

Under sammanträdet framkom att de föreslagna datumen 3 mars och 2 juni krockar 
med datum för andra samverkansnämnder. Ärendet bordläggs därför till nämndens 
nästa möte den 18 november för att presentera nya förslag till sammanträdestider för 
gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel.  
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

  

 
Förslag till beslut 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• godkänna förslag till sammanträdesplan 2023 
 
Beslutsunderlag 

• Beslutsförslag - sammanträdesplan 2023 
 
Expedieras till 
Laholms kommun 
Halmstads kommun 
Hylte kommun 
Falkenbergs kommun 
Varbergs kommun 
Kungsbacka kommun 
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§57 
 
Riskanalys 2023 
HNH220019 
 
Beslut 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• ge regionkontoret i uppdrag att sammanställa nämndens utvalda riskområden 
och återkomma med förslag på internkontrollplan 2023 innan 2022-12-31 

 
Ärendet 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel arbetar med att peka ut 
eventuella risker inom nämndens ansvarsområde, som kommer användas som 
underlag i arbetet med internkontrollplan för 2023. 

 
Förslag till beslut 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• ge regionkontoret i uppdrag att sammanställa nämndens utvalda riskområden 
och återkomma med förslag på internkontrollplan 2023 innan 2022-12-31 

 
Beslutsunderlag 

• Beslutsförslag - Riskanalys 2023 
• GNHH Riskanalys 2023 

 
Expedieras till 
Expedieras inte. 
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§58 
 
Summering av viktiga punkter för hemtagning till kommunerna och 
regionen 
HNH220007 
 
Beslut 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att: 

• anteckna informationen angående om hur ledamöterna upplever att 
läkarmedverkan fungerar till protokollet  

• nämndens ledamöter tar med två frågor hem till kommuner och region, 
dels om det finns ämnen att diskutera utifrån dagens redovisning av 
indikatorrapport 2, dels åsikter och kommentarer kring förslaget om ny 
tjänstemannaorganisation för GNHH. Dessa frågor redovisas på nästa 
nämndsammanträde den 18 november.  

• låta Falkenbergs kommun redovisa kommentarer avseende hur 
läkarmedverkan fungerar på nästa sammanträde den 18 november.  

 
Ärendet 
Vid dagens sammanträde återkopplar kommunerna och regionen frågan kring hur 
parterna upplever att läkarmedverkan fungerar. Frågan ställdes vid nämndens förra 
möte den 23 september.  

Turid Ravlo Svensson (S), Varbergs kommun, meddelar att kommunen är nöjd med 
läkarmedverkan men däremot inte lika nöjd med samverkan med vårdcentralerna då 
de inte gör hembesök.  

Hravn Forsne (M), Kungsbacka kommun, meddelar att det skaver lite i övergångarna 
mellan region och kommun, det blir för långa ledtider. Läkare och MAS-nätverken 
håller på att hitta lösningar på problemet.  

Mona Eriksson (MED), Laholms kommun, samt Gunnel Johansson (S), Hylte 
kommun, meddelar att det fungerar bra med läkarmedverkan inom 
respektive kommun. 

Inger Svensson (M), Hallands sjukhus, meddelar att det fungerar bra med 
läkarmedverkan. 
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

Ewa Sjögren (M), Halmstads kommun, meddelar att det fungerar bra men man 
önskar att läkare kan komma dagligen till patienter och att det är synd att man inte 
kan engagera läkare inom LSS-boenden. 

Anita Andersson (KD), Falkenbergs kommun, är frånvarande under dagens 
sammanträde, varför Falkenbergs kommuns kommentar bordläggs till nämndens 
nästa sammanträde den 18 november.  

Nämndens ledamöter ombeds fundera kring om det finns ämnen att ta med hem och 
diskutera utifrån redovisningen av indikatorrapport 2 samt om det finns kommentarer 
och åsikter kring förslaget om ny tjänstemannaorganisation för GNHH. Ledamöterna 
återkopplar dessa frågor vid nämndens nästa sammanträde den 18 november.  

  

 
Förslag till beslut 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att: 

• anteckna informationen till protokollet.  
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§59 
 
Information till nämnden 
HNH220003 
 
Beslut 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att: 

• anteckna att information har lämnats till nämnden 
• uppdra åt Regionkontoret att arbeta vidare med förslaget om ny 

tjänstemannaorganisation för GNHH under nästa mandatperiod.  
 
Ärendet 
Vid dagens sammanträde lämnas information om följande: 

• avvakta med återrapportering av regional utvecklingsgrupp God och nära vård 
angående uppdraget att omhänderta resultatet av 
kompetensgenomlysningen.  

• förslag till ny tjänstemannaorganisation för GNHH.  
 
Förslag till beslut 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att: 

• anteckna att information har lämnats till nämnden. 
 
Beslutsunderlag 

• 221021 GNHH Organisation 
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§60 
 
Inkomna och utgående skrivelser 
HNH220004 
 
Beslut 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• anteckna att inkomna skrivelser har redovisats för nämnden.  
 
Förslag till beslut 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• anteckna att inkomna skrivelser har redovisats för nämnden.  
 
Beslutsunderlag 

• Uppföljningsrapport 2, januari-augusti 2022 
• Delårsrapport 2022 inklusive uppföljning av intern kontroll 
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§61 
 
Övrigt 
HNH220009 
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 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§54 
 
Information om vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och 
inkontinens 2023 
HNH220021 
 
Beslut 
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• anteckna att information har lämnats till nämnden. 
 
Ärendet 
Information om förslag till ändringar i övergripande riktlinjer för inkontinens och 
vårdriktlinjer för hjälpmedel 2023 som har utarbetats av hjälpmedelscentrum (HMC). 
 
Grundprincipen för hjälpmedelsverksamheten är att alla invånare i Halland ska 
erhålla hjälpmedel för inkontinens och nutrition på lika villkor. 
 
Övergripande riktlinjer ger allmän information om samhällets hjälpmedelsförsörjning 
och om vilka riktlinjer och regler som gäller i Halland. Vårdriktlinjer beskriver bland 
annat målgrupp, kriterier samt mål med hjälpmedlet. Övergripande riktlinjer och 
vårdriktlinjer ska ge vägledning åt förskrivare och chefer. 

Nämnden förväntas fatta beslut i frågan vid nästa sammanträde den 18 november.  
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 Protokoll 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-21 

 
 

   

Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel  

  

 
 

 
Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

  

 
Förslag till beslut 
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att 

• anteckna att information har lämnats till nämnden. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslutsförslag - Vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och inkontinens 2023 
• Bilaga 1 Underlag till beslut porttelefon (2) 
• Förslag på ändringar i övergripande riktlinje samt vårdriktlinje för livsmedel för 

medicinska ändamål 2023 
• Förslag på ändringar i övergripande riktlinjer för inkontinenshjälpmedel och 

erektionshjälpmedel samt vårdriktlinjer för inkonti 
• Förslag på ändringar i vårdriktlinjer för hjälpmedel 2023 

 
Expedieras till 
Laholms kommun 
Halmstads kommun 
Hylte kommun 
Falkenbergs kommun 
Varbergs kommun 
Kungsbacka kommun 

 
Paragrafen är justerad 
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Underlag till beslut om porttelefon 
 
Innehållsförteckning  
 
1.Bakgrund ..............................................................................................................................................2  
2. Nuläge .................................................................................................................................................2  
3. Förslag till beslut .................................................................................................................................2  
4. Övrigt...................................................................................................................................................3  
5. Medverkande i utredningen................................................................................................................3  



1.Bakgrund  
 

Majoriteten av de hjälpmedel som förskrivs i Halland är medicintekniska produkter. 
Tillverkning och hantering av dessa styrs av EU-förordningen MDR 2017/745. 
De produkter som inte är godkända enligt MDR räknas enligt lagstiftningen som 
konsumentprodukter. När dessa förskrivs tar Hjälpmedelscentrum på sig ansvar för 
att de är lämpliga att använda i ett medicinskt syfte. För att säkerställa det görs 
riskanalyser på dessa produkter.  
 
I Region Halland är porttelefon förskrivningsbart som hjälpmedel. Nuvarande 
leverantör har meddelat att deras porttelefon inte kommer att klassas enligt det 
medicintekniska direktivet MDR 2017/745 och därav tillhandahåller de inte längre 
produkten. Det finns inga andra porttelefoner på marknaden som är MDR godkända 
enligt det nya direktivet.  
 
Porttelefon är en fast installation. Den modell som Hjälpmedelscentrum erbjuder 
består av tre delar, centralenhet, rumsenhet och dörrenhet som monteras i och 
utanför bostaden. Utöver porttelefonens delar byts även låskolven i ytterdörren. 
Tjänsten för arbetet köps in av Hjälpmedelscentrum från en extern aktör när det 
gäller uppmontering, nedmontering, reparationer samt lagerhållning av 
porttelefonens delar så att de kan återanvändning. Låskolven köper den externa 
aktören in. Porttelefon kan förskrivas så länge begagnade delar kommer i retur och 
som är bedömda vara i ett gott skick.  
  
Statistik för porttelefon 2017–2021:  
 
Antal installerade porttelefoner (komplett eller komplettering): 
2017-5 st 
2018-6 st 
2019-6 st 
2020-6 st 
2021-1 st 
 
Kostnader för installation, reparation och nedmontering: 
2017-73 000 kr 
2018-118 000 kr 
2019-89 000 kr 
2020-127 000 kr 
2121-30 000 kr 
 
Antal reparationer och nedmonteringar: 
2017-13 st  
2018-22 st 
2019-8 st 
2020-19 st 
2021-7 st 
 
 
 
 



Vårdriktlinjen för Porttelefoner med ISO-kod 22 24 30 säger följande:  
 
Målgrupp 
Person med funktionsnedsättning som har stor svårighet att öppna ytterdörren till sin 
bostad 
 
Kriterier  
Aktivitetsbegränsning som medför stora svårigheter att förflytta sig till ytterdörren eller 

låsa upp dörren inifrån med anpassat dörrvred. 

Mål med hjälpmedlet 

Möjliggöra att självständigt låsa upp och låsa ytterdörren. 

2. Nuläge  

Om Hjälpmedelscentrum ska erbjuda hjälpmedel som inte MDR-klassas som 

förskrivningsbara hjälpmedel tar verksamheten på sig ett ansvar för att produkterna 

är lämpliga utifrån ett medicinskt perspektiv samt att göra riskanalyser utifrån det 

tänkta användningsområdet. Eftersom porttelefoner innebär åverkan i brukarens 

låskolv till ytterdörren bör inte Hjälpmedelscentrum ta på sig detta ansvar.  

 
En omvärldsanalys visar att endast ett fåtal regioner erbjuder porttelefoner som 
förskrivningsbara hjälpmedel.  
 
Nyttoeffekter för kund/ brukare? 

Ökad självständighet för brukare genom att själv kunna låsa/låsa upp sin ytterdörr till 

bostaden och höra vem det är som kontaktar utanför dörren. 

 
Flertalet hyresrätter, bostadsrätter eller dyligt har i dagsläget porttelefoner. Fysisk 

dörrautomatik kan sökas via bostadsanpassningsbidrag hos kommunerna. 

3. Förslag till beslut 
  
Hjälpmedelscentrum föreslår att vårdriktlinjer för porttelefoner tas bort och blir ett 
egenansvar för brukare i Halland.  

 

Aktuella vårdriktlinjer är:  

ISO-kod 22 24 30 Porttelefoner 

 
 
 



4. Övrigt  
 

Fastighetsägaren måste ge sitt samtycke till montering av porttelefon då åverkan 

görs i bostaden. 

Nuförtiden är smartphones och mobiltelefoner något som finns hos gemene man som 

är ett enkelt sätt att ta kontakt vid besök.  

 

5. Medverkande i utredningen:  
 

Sabina Selin, Hjälpmedelskonsulent 

Christina Röricksson, Hjälpmedelskonsulent 

Bodil Carselid, Strateg 



 

 

Förslag på ändringar i vårdriktlinjer för hjälpmedel 2023 

 

Allmänt 
Vi har arbetat efter det internationella klassificeringssystemet ISO 9999 utgåva 6. 
Ingen förändring av ISO-koder har skett.   
 

Även i 2023 års vårdriktlinjer kommer hela ISO-kodsdefinitionen som beskriver 
produktområdet att finnas med under varje ISO-kod, enligt klassificeringssystemet.    
Definitionerna är en direkt översättning från engelska till svenska och kan innebära 
att vissa beskrivningar även omfattar hjälpmedel som inte är förskrivningsbara i 
Halland.    
 

Kunderna har även i år haft möjlighet att lämna synpunkter inför revideringen av 
vårdriktlinjerna 2023.    
 

Förändringar inom alla vårdriktlinjer: 
Uppdaterat datumet då beslut skett från Gemensam nämnd för hemsjukvård och 
hjälpmedel.  

• Språkliga och grammatiska ändringar.   

• Redaktionella ändringar och förtydliganden.  

 

Förändringar inom specifika vårdriktlinjer: 

122421 Däck och hjul till rullstolar. 

Tagit bort möjlighet att förskriva drivhjul med lätt utväxling, då produkten ej kommit med i 

upphandling. De kom inte med i upphandlingen men kan förskrivas genom konsulentärende 

med en motivering.  

300303 Leksaker 

Önskar ta bort vårdriktlinjen. Leverantörer klassar produkter under annan ISO-kod. 

Produkterna kvarstår i sortiment. 

300306 Lekplatsutrustning 

Önskar ta bort vårdriktlinjen. Finns inga MDR-klassade produkter. Gungställning är ett 

egenansvar och ingår inte. Riskbedömning krävs för att kunna säkerställa anpassning av 

miljön. Egenvårdsprodukt. 

22 24 30 Porttelefon 



Önskar ta bort vårdriktlinjen. Finns inga MDR-klassade produkter. Riskbedömning krävs för 

användning av dessa produkter som hjälpmedel. Porttelefon är en fast installation som bland 

annat innefattar byte av låskolv i personens ytterdörr. Se Bilaga 1. 

04 06 06 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av 

kroppen 

Ny förskrivare: Leg. sjuksköterska med tjänst som distriktssköterska med 

lymfterapeututbildning.  

04 06 09 Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för cirkulationsproblem 

Ny förskrivare: Leg. sjuksköterska med tjänst som distriktssköterska med 

lymfterapeututbildning.  

09 09 03 Hjälpmedel för att ta på och av strumpor och strumpbyxor 

Ny förskrivare: Leg. sjuksköterska med tjänst som distriktssköterska och Leg. Sjuksköterska 

med tjänst inom kommunen 

 

 

 

 

 



Förslag på ändringar i övergripande riktlinje samt vårdriktlinje för 

livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) 2023 

 

Allmänt 

Riktlinjer för livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) baseras på 

nationella koder. Vi har regelbunden avstämning med ett nationellt nätverk för att 

kunna arbeta för gemensamma riktlinjer. 

Våra förskrivare har haft möjlighet att lämna synpunkter inför revidering och vi har 

haft tätt samarbete med våra barndietister vid föreslagna ändringar av vårdriktlinje 

159096, Hypoallergen specialnäring. 

 

Förändringar inom alla riktlinjer 

Uppdaterat datumet då beslut skett från Gemensam nämnd för hemsjukvård och 
hjälpmedel.  

• Språkliga och grammatiska ändringar.   

• Redaktionella ändringar och förtydliganden.  

 

Förändringar inom specifik vårdriktlinje 

159096 Hypoallergen specialnäring  

Komjölksproteinfri modersmjölksersättning rekommenderad mängd per månad i 

tabellform. Förskrivare får ej lämna ut gratis eller subventionerad 

modersmjölkersättning enligt WHO. Komjölksproteinfri modersmjölkersättning kan 

även köpas receptfritt på apotek. 
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Bakgrund 

Enligt reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och 
hjälpmedels fastställer nämnden årligen övergripande riktlinjer för 
förskrivning av samtliga hjälpmedel, inkontinens och nutrition i Halland. 

Konsekvensbeskrivning 

Inga konsekvenser gällande jämställdhet med anledning av beslutet. 

 
Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet. 
 

Regionkontoret 

Jakob Alström Lars Johnsson 

Nämndtjänsteman Verksamhetschef HMC 

Bilaga: 

Förslag på ändringar i övergripande riktlinje samt vårdriktlinje för livsmedel för medicinska 

ändamål 2023 

Förslag på ändringar i vårdriktlinjer för hjälpmedel 2023 

Förslag på ändringar i övergripande riktlinjer för inkontinenshjälpmedel och 
erektionshjälpmedel samt vårdriktlinjer för inkontinens.  

Bilaga 1 Underlag till beslut porttelefon (2) 

Styrelsens/nämndens beslut delges 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 

Driftnämnd Hallands sjukhus 

Driftnämnd psykiatri 

Driftnämnd närsjukvård 

Laholms kommun 

Halmstads kommun 

Hylte kommun 

Falkenbergs kommun 

Varbergs kommun 

Kungsbacka kommun 
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 § 189 Dnr KS 2022/0463 

 

Tidplan för arbetet med Budget 2024 och plan 

2025–2028 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. fastställa tidplan för arbetet med Budget 2024 och plan 2025–2028. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Budgetprocessen är den årliga process genom vilken fullmäktige beslutar 

om mål, uppdrag och resursfördelning. Tidplanen beskriver processens 

olika steg, anger när olika aktiviteter sker och vem som deltar.  

 

Tidplanen för budgetprocessen fastställs av kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 18 oktober 2022, § 446. 

Beslutsförslag 5 oktober 2022. 

Tidplan för arbetet med Budget 2024 och plan 2025–2028. 

 

Övervägande 
Budgetprocessen ska stödja styrmodellen och bidra till god ekonomisk  

hushållning för kommunkoncernen, där såväl mål för verksamheten som  

finansiella mål uppnås. Genom den årliga budgetprocessen beslutar  

fullmäktige om mål, uppdrag och resurser. 

 

Det är av stor vikt att budgetprocessen bidrar till helhetssyn och ett 

långsiktigt förhållningssätt. Genom att mål, uppdrag och ekonomiska 

ramar för nästkommande år tydliggörs av kommunstyrelsen i april genom 

dokumentet Planeringsförutsättningar för kommunkoncernen inför budget, 

kan budgetberedningens arbete under hösten ha ett mer långsiktigt 

perspektiv. Arbetet resulterar i en budget för kommunkoncernen för 

nästkommande år samt plan för därefter kommande fyra år, som 

fullmäktige beslutar om i november. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomikontoret 
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Ekonomikontoret 

 

 
Tidplan för arbetet med Budget 2024 och plan 2025-
2028 

 

Budget och god ekonomisk hushållning enligt 
kommunallagen 

Kommunernas budget och budgetprocess regleras av kommunallagen. Enligt 
lagen ska kommuner och regioner varje år upprätta en budget för nästa 
kalenderår och en plan för ekonomin för en period av tre år. I budgeten ska 
skattesatsen och anslagen anges, men det ska även framgå hur verksamheten ska 
finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets 
slut. 
 
Budgeten ska även beskriva mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella 
mål för ekonomin, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. God 
ekonomisk hushållning enligt kommunallagen, innebär att kommunerna ska 
sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt, att resurserna i verksamheten används 
till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.  
 
Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads 
utgång. Budgeten ska fastställas av fullmäktige före november månads utgång.  

Vad är god ekonomisk hushållning för Varbergs kommun? 

Styrning och ledning i Varbergs kommun utgår från kommunens styrmodell. I 
styrmodellen ges en övergripande beskrivning av hur verksamheten i 
kommunkoncernen leds och styrs, hur arbetet planeras och följs upp och vilka 
krav som ställs på nämnder och bolag.  
 
Genom styrmodellen förtydligas att det är fullmäktiges strategiska målområden 
och prioriterade mål som tillsammans med fullmäktiges finansiella mål, utgör 
ramverket för en god ekonomisk hushållning i Varberg. Målet är att 
verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att 
ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.  
 
Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för en god och 
hållbar utveckling. En välskött ekonomi skapar trygghet för såväl företag som 
hushåll och lägger grunden för fler arbeten och en trygg gemensam finansiering 
av välfärden. 
 
De finansiella målen ska säkerställa att varje generation själv bär kostnaden för 
den service som den konsumerar. Målen är därför formulerade så att de 
genererar ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden såsom 
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pensionskostnader och investeringar och är utformade som ett genomsnitt över 
en längre tidsperiod.  
 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning som tillämpas från 
räkenskapsåret 2019 anger att riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska följas 
upp och utvärderas för hela den kommunala koncernen. Från och med 
budgetåret 2022 antas därför en samlad budget för hela kommunkoncernen som 
inkluderar finansiella mål för både kommunkoncernen i sin helhet och för 
primärkommunen. 
 

Budgetprocess i Varbergs kommun 

Budgetprocessen stödjer ett långsiktigt förhållningssätt och verkar för en god 
ekonomisk hushållning. Genom att mål, uppdrag och ekonomiska ramar för 
nästkommande år tydliggörs av kommunstyrelsen i april genom dokumentet 
”Planeringsförutsättningar för kommunkoncernen inför budget”, kan 
budgetberedningens arbete under hösten ha ett mer långsiktigt perspektiv. 
Arbetet resulterar i en budget för kommunkoncernen för nästkommande år samt 
plan för därefter kommande fyra år, som fullmäktige beslutar om i november. 
 
Budgetprocessen illustreras genom nedanstående årshjul. 
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Tidplan 2023 

Jan Boksluts- och planeringsdagar, em 25 och fm 26 januari 
Planeringsdag med fokus på kommunens långsiktiga planering. 
Både yttre och inre förutsättningar beskrivs. Under dagen varvas 
föredragningar med gruppdiskussioner. Vi tar avstamp i nuläget, 
identifierar förändringar i omvärlden och diskuterar hur vi möter 
dessa. Dagarna är även uppstart för arbetet med mål och 
inriktning 2024–2027. 
Deltagare: Kommunstyrelsens ledamöter, presidier (ordförande 
och vice ordförande) för nämnder och styrelser, revisionen, 
koncernledningen, representanter från central samverkansgrupp 
samt andra tjänstepersoner som är involverade i det övergripande 
arbetet med mål, budget och uppföljning.  

Mar Budgetberedning, 21 mars (8.00-10.00) 
KSAU arbetar fram planeringsförutsättningar för kommande 
budgetarbete. 

Apr KSAU, 18 april 
KSAU beslutar om Planeringsförutsättningar för 
kommunkoncernen inför Budget 2024 och långtidsplan 2025–
2028. 

 Kommunstyrelsen, 25 april 
Kommunstyrelsen beslutar om Planeringsförutsättningar för 
kommunkoncernen inför Budget 2024 och långtidsplan 2025–
2028. 

Aug Nämndernas och bolagens underlag till 
kommunkoncernens Budget 2024 och långtidsplan 
2025–2028, 31 augusti 
Under våren påbörjar nämnderna och bolagen arbetet med 
underlag till kommunens långtidsplan. För planperioden ombeds 
nämnderna och bolagen analysera verksamheten och beskriva 
förändrade förutsättningar och planer. 
 
Beslut i nämnder och bolagsstyrelser senast den 31 augusti. 

Sep KSAU, 5 september 
Ekonomikontoret ger en översiktlig information om nämndernas 
och bolagens underlag till långtidsplan och kommunkoncernens 
ekonomiska förutsättningar.  

 KSAU – nämnder, 5–6 september 
KSAU har genomgång med respektive nämnd avseende nämndens 
underlag till budget. 

 Budgetberedning, 13–14 september (internat), samt 18 
september 
Budgetberedningen analyserar nämndernas och bolagens 
förutsättningar ur ett helhetsperspektiv med fokus på åren 2025–
2028 och utarbetar en preliminär långtidsplan. Samtliga 
förvaltningschefer skall vara tillgängliga. 

 VSAB – bolag, 26 september   
VSAB har genomgång med respektive bolag avseende bolagets 
underlag till budget. 
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Okt KSAU, 10 oktober 
KSAU beslutar om Budget 2024 och långtidsplan 2025 – 2028 för 
kommunkoncernen. 

 Samverkan, 12 oktober 
Information avseende Budget 2024 och långtidsplan 2025 – 2028 
för kommunkoncernen. 

 Samverkan, 18 oktober 
Samverkan avseende Budget 2024 och långtidsplan 2025 – 2028 
för kommunkoncernen. 

 VSAB antar investerings- och driftbudget för åren 2024–
2028, 24 oktober. 

 Kommunstyrelsen, 24 oktober 
Kommunstyrelsen beslutar om Budget 2024 och långtidsplan 
2025 – 2028 för kommunkoncernen. 

Nov Kommunfullmäktige, 14 november  
Kommunfullmäktige beslutar om Budget 2024 och långtidsplan 
2025 – 2028 för kommunkoncernen 

Dec Nämnderna fattar beslut om budget för 2024 senast den 
31 december 2023. 
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 § 203 Dnr KS 2020/0196 

 

Ersättare för kommundirektör och 

förvaltningschefer 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. ersättare för kommundirektör eller förvaltningschefer inträder enligt 

nedan ordning då denne är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag 

2. kommunstyrelsens beslut från 28 september 2021, § 183, upphör 

därmed att gälla. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 28 september 2021, § 183, om ersättare för 

kommundirektör och förvaltningschefer vid förhinder att fullgöra 

uppdraget. Med anledning av personalförändringar behöver listan 

revideras. 

 

För det fall kommundirektör eller förvaltningschef har förfall på grund av 

sjukdom eller annan orsak föreslås att kommunstyrelsen beslutar om 

ersättare enligt nedan. 

 

Vid förfall för kommundirektör inträder: 

1. kanslichef Josefin Winnfors 

2. samhällsbyggnadschef Josefin Selander 

3. ekonomidirektör Jens Otterdahl Holm 

 

Vid förfall för förvaltningschef för förskole-och grundskoleförvaltningen 

inträder: 

1. administrativ chef Lars Karlsson 

2. avdelningschef Charlotta Sandahl Edemyr 

3. utvecklingschef Martin Hassel 

 

Vid förfall för förvaltningschef för hamn- och gatuförvaltningen inträder: 

1. avdelningschef Martin Johansson 

2. avdelningschef Jenny Bergström 

3. anläggningschef Jan Johansson 

 

Vid förfall för förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen inträder: 

1. avdelningschef Mari Hagborg Lorentzon 

2. avdelningschef Mariella Sivertstrand 

3. controller Johan Suomela 
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Vid förfall för förvaltningschef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

inträder: 

1. ställföreträdande förvaltningschef Josefine Karlsson 

2. miljö- och hälsoskyddsinspektör Lisa Johansson 

3. miljö- och hälsoskyddsinspektör Moa Marklund 

4. miljö- och hälsoskyddsinspektör Liam Thoong 

5. miljö- och hälsoskyddsinspektör Kristin Broman 

 

Vid förfall för förvaltningschef för serviceförvaltningen inträder:  

1. enhetschef Jenny Lindborg  

2. avdelningschef Håkan Axelsson  

3. avdelningschef Kristian Helgesson  

4. avdelningschef Annika Millegård 

 

Vid förfall för förvaltningschef för socialförvaltningen inträder:  

1. avdelningschef Ola Viestam  

2. avdelningschef Alexandra Landin  

3. avdelningschef Marie Christiansson  

4. avdelningschef Kristin Ahne  

  

Vid förfall för förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret inträder:  

1. avdelningschef Svante Nilsson  

2. avdelningschef Senad Klempic  

3. avdelningschef Claus Pedersen  

4. avdelningschef Karin Fridstrand  

5. avdelningschef Daniel Holdenmark  

 

Vid förfall för förvaltningschef för utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen inträder: 

1. ekonomichef Dan Persson; från 28 november 2022 Jimmie Blomster 

2. utvecklingschef Viktoria Thonäng 

3. gymnasiechef Tobias Ramstedt 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 4 oktober 2022, § 411. 

Beslutsförslag 16 september 2022. 

Kommunstyrelsen 28 september 2021, § 183. 

 

Övervägande 
Kommunstyrelsen beslutar om anställning av kommundirektör och 

förvaltningschef. Av punkt 8.5 och 8.6 i kommunstyrelsens 

delegationsordning framgår att kommundirektör respektive 

kommunstyrelsens ordförande kan utse ersättare för förvaltningschef samt 
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kommundirektör vid frånvaro under längre period. Till skillnad från 

delegationsordningen handlar detta beslut om brådskande fall, där beslut 

inte kan avvaktas och i väntan på en mer permanent lösning. Listan 

kompletterar på så vis delegationsordningen. 

Bakgrunden till beslutet är att ersättare snabbt ska kunna inträda i rollen 

som kommundirektör eller förvaltningschef för att minska sårbarheten. Det 

skapas då förutsättningar för att beslut kan fattas i vanlig ordning samt en 

tydlighet i hela organisationen om vad som gäller vid sjukdom eller annat 

förfall. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder 

 

 

 

 

 



Denna behandling '§ 151 Redovisning av delegeringsbeslut ' har inget tjänsteutlåtande.



Denna behandling '§ 152 Granskning av delegeringsbeslut' har inget tjänsteutlåtande.



Val av granskningsärende till nästa sammanträde 

Förslag på några områden 
• Hemtjänst - SN granskat sep 2022 (avslag)
• Särskilt boende - SN granskat feb/okt 2022 (avslag)
• Korttidsplats
• Dagverksamhet
• Trygghetslarm
• Matdistribution - SN granskat nov 2021 (bifall)
• Anhörigbidrag - SN granskat maj 2021 (bifall)

Äldre

• Sysselsättning
• Kontaktperson
• BoendestödVuxna

• Kontaktperson - SN granskat augusti 2021 (avslag)
• Kontaktfamilj
• Ej inleda utredning efter orosanmälan, barn och ungdom - SN granskat april 2021 

Barn och 
ungdom

• Bostad med särskild service - SN granskat april 2022 (avslag)
• Korttidsvistelse -SN granskat november 2022
• Kontaktperson
• Ledsagarservice - SN granskat oktober 2021
• Boendestöd
• Personlig assistans

LSS

Ekonomiskt 
bistånd

Bifall Av-
slag 

Ekonomiskt bistånd – SN granskat sep 2021 (avslag) 



Denna behandling '§ 154 Samverkansavtal gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel ' har inget

tjänsteutlåtande.



Denna behandling '§ 155 Ensolutions genomlysning - analys' har inget tjänsteutlåtande.



Åtgärder inom individ och familjeomsorgen
Status: planerad, påbörjad, implementerad, beslut, tidplan

1 Snabbspår inom utredning och unga Planerat och påbörjat arbete okt 2022

2 Utveckla rutinerna för planerad hemkomst vid bou-placeringar Påbörjat planerad hemkomst vid bou-placeringar under 2021

3 Öppenvård barn/familj - säkerställ att uppföljningar genomförs och avslutas Planerat och påbörjat arbete okt 2022

4 Fortsatt satsning på familjehem i egen regi Påbörjat satsning på familjehem i egen regi 2021, genomförd och fortsätter under 2022

5 Anpassning av familjerådgivningen till övriga kommuners nivåer Framtaget upphandlingsunderlag med sänkt ersättning, beslut nämnd hösten 2021, borttagen egenregi beslut nämnd maj 2022

6 Säkerställ rätt utbud och kompetens i öppenvård bou Framtaget internuppdrag gällande intensiv familjebehandling, beslut nämnd början av 2021

7 Minska missbruksplaceringar inom institution Planerar översyn av missbruksplaceringar

Åtgärder inom funktionsstöd

8 Kartläggning inom DV av brukare och antal årsarbetare Påbörjat en översyn under hösten 2022

9 Översyn planering inom LSS Planerar att genomföra samlad personalplanering

10 Genomföra stödbehovsmätning i DV och Bmss Planerar att genomföra stödbehovsmätning efter årskiftet

11 Översyn/utveckling av lokaler för Bmss Påbörjat en översyn av lokaler för Bmss

12 Fortsatt arbete med att skapa rutiner och kompetens i samsjuklighetsboendet Planering av rutiner och kompetens under hösten 2020-2021 för att genomföras under 2022

13 Förbättrad uppföljning och kontroll av personlig assistans Arbetet påbörjades 2020 och pågår alltjämnt

14 Användning av digital teknik, framförallt inom boendestöd Införande och användning av digital teknik pågår, och kommer även att inbegripa boendestöd

Åtgärder inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

15 Renodla planerarens roll och centralisera den till områden Påbörjat en en pilot under hösten 2022 och kommer fortsätta implementeringen 2023

16 Flytta serviceinsatser från hemtjänsten Genomfört uteredning under våren 2022, inriktningsbeslut nämnd maj 2022

17 Utöka andelen delegerade HSL-insatser Planerar för genomförande efter att serviceinsatserna flyttats

18 Komplettera Trygghetsteamets uppdrag dagtid Genomförd förstudie

19 Utöka användandet av digital tillsyn Planerad upphandling under 2023

20 Fortsätta implementeringen av ökad grundbemanning Påbörjat arbetet med ökad grundsbemanning under hösten 2021 som fortsätter 2022

21 Anpassa behovsbedömningsmallen till närmare planerad Planerat arbetet och påbörjat införandet av Lifecare i hemtjänsten

22 Stabil bemanningssituation på särskilt boende Planerar för att fasa ut kohortvården och förlita sig på att rutinerna för vårdhygien är fullt tillräckliga under hösten 2022



23 Ändra avgiften för mat på särskilt boende Förvaltningen planerar för en höjning av avgifterna för mat på särskilt boende 2023

24 Förbättrad utskrivning-/hemtagningsprocess, hemtagningsteam Arbete med en förbättrad hemtagningsprocess under 2022, samt uppdrag gällande hemtagningsteam påbörjat

25 Involvera rehab i större utsträckning för förebyggande åtgärder Ej påbörjat

26 Förbättrade processer för sårvård Påbörjat arbete gällande sårvård under våren 2022

27 Avveckling av ett särskilt boende med få platser Pågående arbete och uppdrag, beslut nämnd hösten 2019, hösten 2020, hösten 2021 och hösten 2022

28 Ny arbetstidsmodell för förbättrad schemaläggning Pågående projektarbete klart dec 2022, implementeras under våren 2023

29 Genomgång av ytterfall inom hemtjänst Planerat och påbörjat arbete att se över ytterfallen under hösten 2022



Denna behandling '§ 156 Övriga ärenden' har inget tjänsteutlåtande.
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