
Årsrapport
2019



06

VARBERGS OMSORG

 I SIFFROR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HÄNT I VERKSAMHETEN

ÅRET I KORTHET
Avdelningschef Josefin Alström

sammanfattar året som gått.

04
EKONOMI 05
SJUKFRÅNVARO 

07KVALITET

08

03



men ekonomi i balans fortsätter att
vara ett särskilt prioriterat område
även under kommande år, liksom det
är för hela kommunen.
 
För att möta de olika utmaningarna
behöver vi vara redo att ständigt
värdera och ompröva våra arbetssätt
och vår resursanvändning för att
utveckla vår organisation, kvalitet
och arbetsmiljö. Det är vad vi gör
varje dag som kommer göra skillnad
för både kunder, ekonomi och
organisation.
 
I Varbergs omsorgs årsrapport finns
närmare läsning om de resultat vi
har uppnått och om verksamheter
och satsningar som alla syftar till att
möta våra kunder utifrån deras
behov. Vi går in i 2020 med en god
grund att stå på för att fortsätta att
skapa och utveckla omsorg med
mycket hjärta!
 
 
 
 
 
 
 

Vi blir fler och fler i Varberg för
varje år. Befolkningstillväxten
betyder också att efterfrågan på
kommunens och socialförvaltningens
verksamhet ökar. Det ställer krav på
Varbergs omsorg som organisation
att genom både intern och extern
samverkan verka för invånarens
bästa och för att våra kunders resa
ska vara sömlös.
 
Varbergs omsorg kan skryta med
goda resultat på flera områden inom
både äldreomsorg och LSS. I flera
delar ligger vi långt över riket.
Resultaten förklaras till största del
av att vi har kompetenta och
engagerade medarbetare på alla
nivåer som gör skillnad för våra
kunder – varje dag!
 
Trots det står vi, liksom hela vård-
och omsorgssektorn, i och inför
utmaningar. Under året har vårt
ekonomiska resultat och den relativt
höga sjukfrånvaron varit två
utmaningar som fått stort fokus.
Särskilda insatser har riktats mot
båda områden, och sedan i somras
har vi en stabil trend med minskad
sjukfrånvaro. 
 
Det ekonomiska underskottet har
förbättrats något sedan året innan,
 
 
 

Året i korthet

Josefin Alström
Avdelningschef

Josefin Alström
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Varbergs omsorgs

verksamhet är 

intäktsbaserad

OMSÄTTNING

Varbergs omsorg har 1600

tillvidareanställda 

ANSTÄLLDA 1600
Varbergs omsorg har 31 olika

boenden runt om i

kommunen

BOENDEN

Varbergs omsorg har

omkring 2500 kunder i olika

verksamheter

KUNDER

31

2500

300 000Varbergs omsorg utförde 

ca 300 000 timmar

hemtjänst under 2019

HEMTJÄNSTTIMMAR

V A R B E R G S  O M S O R G  I  S I F F R O R  

46,1
år

Medelåldern för samtliga

anställda inom Varbergs

omsorg är 46,1 år

MEDELÅLDER

70%Varbergs omsorg utför ca

70% av alla insatser för äldre,

resterande 30 % utförs av

privata företag

UTFÖRANDE

81Antal barn och unga inom

Varbergs omsorgs

korttidsverksamhet är 81

BARN & UNGDOMAR



 

Inom LSS, vuxen, familj återfinns
underskottet främst inom området
personlig assistans. Flera åtgärder
har vidtagits under året för att
minska underskottet så som extra
förstärkning i chefsledet, förbättrad
bemanningsplanering samt en
särskild bemanningspool riktad mot
personlig assistans.

 
 
 
 
 
 

Området HVB (hem för vård och
boende) har tidigare uppvisat ett
stort underskott, främst på grund av
av att den statliga ersättningen för
ensamkommande barn och unga på
flykt inte är i paritet med den
faktiska kostnaden. Resultatet för
2019 är en betydande förbättring
vilket innebär att underskottet är
mer än halverat jämfört med 2018.
Ett intensivt omställningsarbete har
pågått i verksamheten utifrån att
antalet ensamkommande barn och
unga har minskat. 

Årets ekonomiska resultat har inte
förbättrats i den utsträckning vi
hoppats på. Resultatet för Varbergs
omsorg som helhet är ett underskott
om 19 miljoner kronor, vilket är 7
miljoner kronor mindre än för 2018.
 
Inom äldreomsorgen återfinns
underskotten till stor del inom
särskilda boenden samt korttids-
verksamheten. Under året har därför
fokus för arbetet med bemannings-
planering särskilt riktats mot dessa
områden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fördelning av kostnader per
verksamhetsområde

EKONOMI

LSS Barn, vuxen & familj
41% Särskilt boende

39%

Hemtjänst
17%

Central administration
3%



Sedan juli månad ses en minskning av
sjukfrånvaron för avdelningen som
helhet. Orsaken tros vara att den höga
sjukfrånvaron under året varit ett
fokusområde med konkret stöd i
rehabprocesser och möjligheter till
förbättring.

 

Varbergs omsorg konstaterar att
sjukfrånvaron är fortsatt hög. Den
totala sjukfrånvaron är högst inom
gruppen 30-39 år. Korttidsfrånvaron,
det vill säga upp till två veckor, är
högst inom gruppen 29 år och yngre.
Liksom tidigare år är sjukfrånvaron
högst inom äldreomsorgen.
 
Trenden från 2018 i form av en
kontinuerligt stigande sjukfrånvaro
verkar ha brutits under 2019.
 
 
  

En stor satsning i arbetet med att minska
sjukfrånvaron är projektet ”Ökad hälsa,
minskad ohälsa – projekt rehab-
samordnare”, som socialnämnden under
året har fattat beslut om. Projektet är en
tvåårig satsning och innebär att två
rehabsamordnare har rekryterats.
Samordnarna kommer att arbeta ute i
verksamheterna som stöd till enhetschefer
och medarbetare.
 

Sjukfrånvaro på
organisationsnivå är en

långsam process. Det
innebär att satsningarna ska

vara långsiktiga för att få
effekt i verksamheten.

 

SJUKFRÅNVARO



Varbergs omsorgs kvalitetsarbete
innebär att alla gemensamt arbetar
för ständiga förbättringar. Genom att
följa upp och analysera mål och
resultat ges återkoppling på det
arbete som genomförts och underlag
för utveckling och justeringar av mål,
strategier och aktiviteter skapas. 
 
Varbergs omsorg följer upp
socialnämndens mål genom
avstämningar två gånger om året. Då
beskrivs det arbete som genomförts
och vilket resultat det gav. Under-
laget blir utgångspunkt för fortsatt
förändringsarbete.
 
En viktig del i kvalitetsarbetet är vad
våra kunder tycker. Under 2019 har
Varbergs omsorg deltagit i tre
nationella undersökningar för
utförare. En för äldre, en inom
funktionshinder och en för
ensamkommande barn/ungdomar.
Varberg står sig gott i jämförelse
med riket och ligger generellt i linje
med eller över riket på samtliga
undersökningar.

 
86%
andel positiva svar

(Riket 81 %)

NÖJDHET PÅ
ÄLDREBOENDE

 

100%
andel positiva svar

(Riket 97 %)

BEMÖTANDE
HEMTJÄNST

FÅR DEN HJÄLP
HEN VILL HA 
LSS GRUPPBOSTAD

83%
andel positiva svar

(Riket 74 %)

TRYGGHET PÅ
ÄLDREBOENDE

94%
andel positiva svar

(Riket 88 %)

TRIVSEL 
PÅ BOENDE

ENSAMKOMMANDE
BARN/UNGDOMAR

 84%
andel positiva svar

(Riket 86 %)

KVALITET

VERKSAMHETEN
ÄR VIKTIG FÖR

BRUKAREN
DAGLIG VERKSAMHET

 83%
andel positiva svar

(Riket 83 %)



LYCKAN
Lyckan är en ny mötesplats för

personer i kommunen som omfattas av

personkrets 1 och 2 enligt LSS.

Mötesplatsen invigdes i november och

här erbjuds olika typer av aktiviteter

och samvaro. 

HÄLSOLEDARE
Hälsoledare är en del av den extra

satsning som gjorts riktad mot särskilt

boende. Hälsoledarna har bland annat

jobbat med att skapa förutsättningar för

en god måltidsmiljö, erbjuda varierade

aktiviteter, möjliggöra delaktighet genom

exempelvis rådsgrupper samt skapa ökad

trygghet med en mer närvarande personal. 

DIGGA HALLAND
Digga Halland är ett samverkans-

projekt som pågår mellan 2018-2020

med finansiering från bla Europeiska

socialfonden. Syftet är att få mesta

möjliga nytta för både kund, anhörig

och personal av digitala tjänster och

arbetssätt. Genom projektet har olika

hjälpmedel tex sängar, trygghets-

kameror och lyftverktyg testats.
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STIMULANS
Stimulanspengar riktat mot den psykiska

ohälsan från Socialstyrelsen har möjliggjort

fortsatt utbildning inom vård och

stödsamordning, att träfflokalen för

personer med psykisk ohälsa har kunnat

hålla öppet en dag i veckan samt en

projektanställning av metodutvecklare som  

används mycket på verksamheterna som

riktar sig mot psykiatri. 

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE

I november var all personal inom Varbergs

omsorg inbjudna till kompetensutveckling

inom lågaffektivt bemötande. Det är en

metod för hantering av problemskapande

beteende. Genom utbildningen får

personal verktyg för; hantering av svåra

situationer utan att trappa upp konflikter, 

utvärdering av varför det blev fel samt

förändring så att det inte händer igen. 

SOMMARKOLLO &
DRAMALÄGER
Under två dagar i juli fick ungdomarna på

Askvägens korttidsboende uppleva en

härlig och uppskattad lägervistelse.

Lägret bjöd på mycket tid i skog och natur.  

I maj anordnades ett dramaläger för vuxna

med funktionsnedsättning på

Katrinebergs folkhögskola. Teater

varvades med hälsofrämjande aktiviteter

under fem dagar.
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