
 

 
 

 
 
  
  
  

 

   
  

Nyheter i korthet från socialnämnden  
Torsdagen den 21 augusti 2014 
 
Budget 2015 och plan 2016-2017 
 
Socialnämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till budget 
och översända till kommunstyrelsen. Ökade vårdbehov inom 
äldreomsorgen är en av de stora utmaningarna för nämnden framöver. 
 
Utvecklingen inom både hemsjukvård och hemtjänst med ökande antal kunder 
samt ökande behov av insatser tyder på ett ökat vårdbehov i framtiden. Detta är 
en utav flera omvärldsfaktorer som påverkar socialnämndens satsningar de 
närmaste åren. Här är övergripande områden och planerade 
verksamhetsförändringar som pekas ut i budgeten. 
 
Äldreomsorg: 

 Rehabiliterade förhållningssätt 
 Äldres behov i centrum (ÄBIC) 
 Lokalöversyn 
 Behov av särskilda boendeplatser 

 
Funktionsnedsättning: 

 Ny gruppbostad (6 lägenheter) 
 Hyra 10 lägenheter av Varbergs bostad AB  
 Daglig verksamhet – sysselsättning så nära arbetsmarknaden som möjligt 

 
Arbetsmarknad 

 ”Unga jobb” – praktikplatser 
 
Nyanlända/flyktingar 

 Upphandling av platser 
 

 
Revidering av målvärde 
 
I samband med arbetet med att ta fram budget 2015 har målvärdet ”Antal unga 
med behov av försörjningsstöd ska minska med 30 % jämfört med 2012” 
reviderats till ”… ska minst vara 40 % lägre än riksgenomsnittet”. 
 
 



   
 
  
  
  
  

 
  
  

Valfrihet införs för dagverksamheter  
 
Socialnämnden beslutade att godkänna förvaltningens utredning om 
konkurrensutsättning. Beslutet innebär att förvaltningen ska 
konkurrensutsätta dagverksamheter genom upphandling enligt Lagen om 
valfrihetssystem. Anhörigstödet, frivilligverksamheten, korttidsplatser och 
trygghetsavdelning ska inte konkurrensutsättas. 
 
Förvaltningens utredare bedömer att ” En konkurrensutsättning av 
dagverksamheter kan innebära innovationer med kvalitetsförbättringar inom 
området. Då alla utförare får samma ersättning konkurrerar utförarna om 
kunderna genom kvalitén på verksamheten.” 
 
Angående övriga verksamheter som utretts så säger rapporten att: 

 Förvaltningen ser det som en fördel med en sammanhållen 
frivilligverksamhet som inte konkurrensutsätts. Verksamheten kan 
bedrivas i befintliga lokaler såsom mötesplatser, dagverksamheternas 
lokaler och dagcentraler. 

 Förvaltningen anser att anhörigstödet bör finnas kvar som en 
sammanhållen verksamhet inom kommunal regi. 

 Förvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att upphandla 
korttidsplatserna eller trygghetsplatserna i lokalerna på Skansgatan enligt 
Lagen om valfrihet. Att upphandla korttidsplatser och trygghetsplatserna 
på Skansgatan enligt Lagen om offentlig upphandling är helt möjligt, 
men en sådan upphandling bör inte ske i nuläget, då hänsyn måste tas till 
projektet som pågår på seniorcenter på Fogdevägen i Tvååker. 

 
Socialnämnden var oenig i frågan om dagverksamheter. Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet röstade emot. 
 
 
Vidareutveckling valfrihet inom särskilt boende -  
 
Nu ska företag som driver särskilt boende för äldre få rätt att etablera sig i 
Varberg.  
 
Socialnämnden beslutade att godkänna förvaltningens utredning om former för 
vidareutveckling av fritt val inom särskilt boende. Förvaltningen fick också i 
uppdrag att utveckla regelverk för avtalsformer och förfrågningsunderlag för 
upphandling av särskilt boende enligt Lagen om valfrihetssystem. 
 
Det finns olika modeller för att utveckla valfriheten inom särskilt boende. Idag 
finns i Varberg ett system för valfrihet för den sökande, men det finns inte 



   
 
  
  
  
  

 
  
  

möjlighet för företag att etablera sig, och bli valbara för de sökande, utan att ha 
blivit upphandlade genom Lagen om offentlig upphandling. En upphandling av 
särskilt boende enligt Lagen om valfrihet kan möjliggöra att det blir fler platser 
och ytterligare olika utförare för kunden att välja mellan. 
 
Socialnämnden önskar nu vidga valfriheten och ge möjlighet till andra utförare 
att etablera sig i Varbergs kommun. Utredaren går nu vidare med att utreda hur 
regelverk och förfrågningsunderlag ska se ut. 
 
Socialnämnden var oenig i frågan. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade 
emot. 
 
 
 
Övrigt i sammandrag 
 
…socialnämnden har yttrat sig om slutrapporten ”Framtidens hemsjukvård” i 
region Halland. Förvaltningen är positiv till fortsatt utveckling av samverkan 
mellan region Halland och kommunerna i Halland och ser det som nödvändigt, 
sett ur såväl patient- som samhällsperspektiv. Framförallt för att möta 
demografins utmaningar och skapa förutsättningar för en resurseffektiv 
hemsjukvård. Förvaltningens bedömning är att slutrapporten lämnar ett antal 
frågor obesvarade. I yttrandet poängteras vikten av att överenskommelsen 
förtydligas när det gäller områdena ansvar, ekonomi och avtal innan förändring 
av huvudmannaskap sker.  
 
…socialnämnden beslutade att omvandla gruppbostaden på Vipvägen 5b från 
bostad med särskild service för vuxna till bostad med särskild service för barn 
och ungdomar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
 
…till socialnämnden har från kommunstyrelsen inkommit begäran om yttrande 
över remiss rörande missbruks- och beroendevården i Halland. I yttrandet vill 
nämnden understryka vikten av att en lokal överenskommelse först måste 
tecknas mellan huvudmännen innan verkställighet och prioritering av föreslagna 
verksamhetsområden sker. 
 
 


