
 

 
 

  
  
  
  
  

  

   
  

Nyheter i korthet från socialnämnden  
Torsdagen den 29 januari  
 
Årsrapport 2014 – ekonomiskt resultat 
 
Socialförvaltningens redovisar år 2014 ett positivt resultat på 8,3 miljoner 
kronor. I resultatet ingår dock ett överskott för kommungemensamma projekt 
(+5,7 miljoner kronor) där alla medel inte använts under året då verksamheterna 
är under uppstart. Det är främst inom Psynk-projektet (synkronisering av insatser 
för barns och ungas psykiska hälsa) medel inte använts under året, däremot har 
beslut tagits om vilka satsningar som ska genomföras. Exkluderas resultatet för 
kommungemensamma projekt är socialförvaltningens driftresultat + 2,6 miljoner 
kronor. Resultatet motsvarar 0,2 % av förvaltningens omsättning. 
 
 
Nya projekt under uppstart 
 
Förvaltningen redovisade projektdirektiv för nya projekt som är under uppstart: 
 
Utvecklad samverkan i vårdkedjan och tidiga rehabiliteringsinsatser 
Genom att tidigt identifiera patientens behov av rehabilitering kan 
förutsättningar skapas för delaktighet och att behålla/återfå funktioner för en så 
god livskvalitet och självständighet som möjligt. Överlämnande av ansvar i 
vårdens övergångar innebär en risk för patient varför utskrivningsprocessen från 
sjukhus behöver vara tydlig och ansvaret vid behov av fortsatta insatser säkras. 
 
Syftet med projektet är att: 
 

• Utveckla arbetssättet från insatsstyrt till behovsstyrt med tidiga insatser 
genom hela vårdkedjan utifrån identifierade behov och förutsättningar 
hos kund/patient. 

• Säkerställa att patienten vårdas på rätt vårdnivå. 

Roger Kindberg är nyanställd som projektledare för detta projekt. 
 
Den mobila medarbetaren 
Det finns behov av att ha ett enhetligt, användarvänligt och välfungerande IT- 
stöd för dokumentation och rapportering i alla verksamheter, oavsett driftsform. 
Dessutom behöver nyckelhanteringen  för kund genomlysas. I bakgrundsbilden 



    
  
  
  
  
  

 
  
  

finns också att mobilitet är ett av utvecklingsmålen i IS/IT utvecklingsplan 2013-
2015 för Socialförvaltningen. 
 
Projektet har två syften: 
 
• Det ena syftet är att kvalitetssäkra och standardisera baspersonalens 

dokumentation med hjälp av IT-stöd och utgångspunkt ifrån 
informationssäkerhet och nationella standarder (ICF). 

• Det andra syftet är att kvalitetssäkra och effektivisera hanteringen av 
kundernas nycklar inom alla verksamheter. 

 
Caroline Nilsson är nyanställd som projektledare för detta projekt. 
 
 
Utveckling av e-tjänster 

Projektet ska utveckla e-tjänster utifrån den digitala agendan. Styrmedel är 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) så kallade eBlomlåda. eBlomlådan är 
ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av 
IT, som kan användas av landets kommuner. Den är uppbyggd i tre nivåer och 
mäter hur kommunen ligger till vad gäller: 

• Digitala välfärdstjänster och självservice. 
• Verksamhetsutveckling med stöd av IT (allmänna respektive specifika 

indikatorer). 
• IT som möjliggörare. 

eBlomlådans nivåer och indikatorer har koppling till SKL:s strategi för 
eSamhället och utgår ifrån undersökningar av vilka e-tjänster 
kommunmedborgarna önskar att kommunerna ska utveckla. 
 
Projektledare är ännu ej tillsatt. 
 
Seniormässan 2015 
 
Seniormässan 2015 äger rum den 26 februari klockan 10.00-18.00. Som vanligt 
har mässan en bredd av utställare. Kommunen har 14 utställare med som till 
exempel anhörigstöd, frivilligverksamhet, dietist, kundcenter, dagverksamhet, 
Boken kommer (biblioteket),  fritidsavdelningen (kultur- och 
fritidsförvaltningen) och Varbergs omsorg (egenregin). Utöver det finns 
utställare inom en variation av områden som till exempel resor, hjälpmedel, 
hälsa, friskvård, boende och föreningar. Nytt för i år är temat hälsa och teknik, e-
hälsa som kommer att lyftas fram och där bland annat våra surfcaféer kommer 



    
  
  
  
  
  

 
  
  

visas upp på mässan. På programmet i övrigt finns bland annat Triple & touch, 
Varberg Calling for Peace, skrönor om mat – dietist och kock lagar mat och 
pratar om kost och hälsa, resor, rörelseövningar/balansträning, modevisning och 
att kulturskolan/ungdomar spelar i entrén. 


