
 

 
 

  
  
  
  
  

  

   
  

Nyheter i korthet från socialnämnden  
Torsdagen den 18 juni 
 
 
Socialnämnden beslutade om utvecklingsmål för 2016-2019 
 
Socialnämnden beslutade om nämndens prioriterade utvecklingsmål för 
mandatperioden 2016-2019. Syftet är att styra prioriterat utvecklings-
arbete mot de uppsatta målen.  
 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om fyra strategiska målområden:  

• Miljö och klimat 
• Bostäder  
• Utbildning och arbete  
• Hälsa och social sammanhållning  

 
Socialnämndens utvecklingsmål inom respektive målområde är: 
 
Hälsa och social sammanhållning 

• Stödja äldre personer att leva ett självständigt och tryggt liv. 
• Barn och unga ska kunna växa upp under goda förhållanden genom tidiga 

insatser i samverkan. 
• Främja hälsa och förebygga ohälsa för personer med missbruks- och 

beroendeproblematik. 
 
Utbildning och arbete 

• Främja hälsa och förebygga ohälsa för personer, som står långt från 
arbetsmarknaden, inom socialnämndens ansvarsområde. 

 
Bostäder 

• Bostadsbehoven hos de personer som nämnden har särskilt ansvar för ska 
tillgodoses. 

 
Miljö och klimat 

• Minskad miljöpåverkan i verksamheter inom socialnämndens 
ansvarsområde. 

 
Utvecklingsmålen ska sen också kompletteras med kvalitetsfaktorer som tas 
fram för att löpande följa upp basverksamheten. 
 



    
  
  
  
  
  

 
  
  

 
Budget 2016 och ramar 2017-2019: Kommande utmaningar 
 
Inom ramen för  budgetarbetet så har förvaltningsledningen lyft fram ett antal 
omvärldsförändringar och kommande utmaningar som förvaltningen står inför. 
Sedan tidigare finns ett rambeslut om budgeten. Syftet med att redovisa 
utmaningarna nedan är att belysa förändringar i omvärlden som kan komma att 
påverka framtida verksamhet. 
 
Verksamhetsförändringar 2016: 

• Ökning av ensamkommande flyktingbarn 
• Ökat vårdbehov inom äldreomsorgen 
• Fler orosanmälningar och utredningar kring barn och unga 
• Nya hemsjukvårdsavtalet 
• Förändringar i lagar och regelverk (betalningsansvarslagen och 

bemanningsföreskrifter för särskilt boende) 
• Regional överenskommelse om samverkan inom missbruk- och 

beroendevården i Halland. 
 
Omvärldsfaktorer som kan påverka verksamheten 2017 och 2018: 

• Ökat antal äldre 
• Brist på lägenheter och boenden 
• Utmaningar inom personalförsörjning, som rekryteringsbehov och att 

minska sjukskrivningar 
• Utvecklingen inom IT-området 
• Förändringar i uppdragen 

 
 
Övrigt i korthet… 
 
…förvaltningens månadsrapport för juli månad visar på en prognos på ett 
underskott med 5 mnkr för 2015. Negativa avvikelser mot budget återfinns 
främst inom individ- och familjeomsorgen samt inom äldreomsorgen. 
Avvikelsen inom individ och familjeomsorgen beror främst på ett ökat antal 
institutionsplaceringar av barn och ungdomar. Inom äldreomsorgen beror 
budgetavvikelsen på den fortsatt högre kostnadsnivån inom hemtjänst och 
hemsjukvård. Samtidigt motverkas de negativa prognoserna av en lägre 
kostnadsnivå för försörjningsstödet samt att förvaltningsgemensamma reserver 
används för att täcka upp underskott i verksamheterna. 
 
…socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna en avgiftshöjning 
för trygghetslarm från 0,518% av prisbasbeloppet till 0,562% av prisbasbeloppet. 



    
  
  
  
  
  

 
  
  

Avgiftshöjningen gäller från 2016-01-01 för kunder med trygghetslarm i 
Varbergs kommun 
 
…socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att teckna överenskommelse med 
Migrationsverket om 47 boendeplatser varav 27 boendeplatser för asylsökande 
ensamkommande flyktingbarn. Överenskommelsen ska innehålla blandade platser 
med målgruppen pojkar i åldern 16 till och med 17 år. Överenskommelsen ska gälla 
från och med 2015-09-20.  
 
…socialnämnden beslutade att omvårdnadsavgift inte ska tas ut för personer som 
har beslut om bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen. 
 
…Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde en inspektion den 15 juni 
2015 på Fenix, Hantverksgränd och den 16 juni 2015 vid Rönnbergsgatan. 
Förvaltningen har nu gett svar på IVO:s påpekanden med rutiner och åtgärder. 
 
…Socialnämnden har fått en begäran av kommunstyrelsen om yttrande gällande 
regionens förslag till att införa Friare val av hjälpmedel. Socialförvaltningens 
bedömning är att det kvarstår ett fortsatt utredningsbehov för service och 
reparationer, ekonomi och hållbarhet, egenvårdsprincipen samt byte av 
hjälpmedel. Socialstyrelsen genomför just nu en utvärdering och 
konsekvensanalys av verksamheten fritt val som beräknas vara klar i oktober i 
år. Socialförvaltningen gör därför bedömningen att Region Halland och 
kommunerna i Halland bör ta del av resultaten av Socialstyrelsens utvärdering 
innan något beslut om införande fattas. 
 
 
 


