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Nyheter i korthet från socialnämnden               
2021-01-28                                     
Månadsrapport och resultat för 2020 
 
Socialnämndens månadsrapport för december och resultat för 2020 är minus 
11,9 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner bättre än tidigare prognoser i början 
av året. Detta beror främst på extra tillskott för 2020 som kommunstyrelsen 
beslutat om, utdelning av statsbidrag till sjuklönekostnader och ersättning för 
hemsjukvårdsavtalet. Anledningen till det allt kärvare ekonomiska läget är 
bland annat att allt mer avancerad hälso- och sjukvård bedrivs av 
kommunerna. Till detta kommer kostnadsökningar inom 
verksamhetsområdena barn och familj samt funktionsnedsättning. 
Utvecklingen av samarbetet med Region Halland om bland annat 
hemsjukvårdsöverenskommelsen är även den avgörande för 
kostnadsutvecklingen. Även pandemin har påverkat nämndens verksamheter 
kraftigt under året. 
 
Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 
 
Socialnämnden ställer sig bakom överenskommelsen om hemsjukvården i 
Halland 2021-2028. Kommunfullmäktige beslutar i frågan, för Varbergs 
kommun. 
 
Ansvarsfördelningen för hemsjukvård i Halland följer den så kallade 
tröskelprincipen, vilket är en gränsdragning mellan kommunal och regional 
hälso- och sjukvård som innebär att kommunen ansvarar för att 
tillhandahålla hemsjukvård för alla som inte kan ta sig till vårdcentralen 
och har skrivits in i hemsjukvården. 
 
En gemensam arbetsgrupp bestående av representanter för kommunerna 
och regionen har tagit fram ett nytt, reviderat avtal där både ekonomisk 
överenskommelse och principer för samarbetet ingår.  
 Regionfullmäktige ska besluta om avtalet vid sitt sammanträde 24 februari 
2021. 
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Personlig assistans 
 
Socialnämnden beslutade att avsluta uppdraget till förvaltningen om att ta 
fram ett underlag för upphandling av personlig assistans. Det innebär att 
personlig assistans fortsätter som tidigare och drivs av Varbergs kommun. 
Information har gått ut till kunder och personal. 
 
 
Övrigt i korthet… 
 
…socialnämnden fick en redovisning av delrapport för projekt ökad hälsa – 
minskad ohälsa. Långtidssjukskrivningarna har minskat inom Varbergs 
omsorg. Enhetscheferna uppger att de fått ny kunskap inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering, att stödet minskat oro och stress, gett ökad kvalitet och 
besparad tid. Det finns ett fortsatt behov av att hitta nya arbetssätt inom 
området sjukfrånvaro. 
 
…socialnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att starta en förstudie 
för byggnation av ett särskilt boende i Trönninge. 
 
…socialnämnden beslutade att ansöka om statsbidrag för 2021 hos 
Länsstyrelsen i Hallands län för verksamhet med personligt ombud, 
omfattande två heltidstjänster. 
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