
 

 
 

  

  

  

  

  
  

   

  

Nyheter i korthet från socialnämnden  
Torsdagen den 23 april 
 

 

Patientsäkerhetsberättelse 

 

I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs arbete med att förebygga vårdskador, 

utreda avvikelser och åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten. Ett 

antal utvecklingsbehov lyfts fram som till exempel:  

- En tydlig struktur för det hälsofrämjande arbetet 

- Utveckling av arbetet med egenkontrollen och verksamheternas arbete 

med resultat, analyser och planering 

- Ett enhetligt sätt att registrera avvikelserna 

- Att följa effekterna av hemsjukvårdsavtalet och se över flödet 

- Stöd för arbetet med kvalitetsregistren 

 

De flesta av utvecklingsbehoven är tidigare kända och planering av åtgärder är 

initierad. 

 

Överenskommelser om integration 

 

Varberg har i avtal med Migrationsverket förbundit sig att ta emot 55 nyanlända 

flyktingar, som anvisas plats via arbetsförmedling och migrationsverket. Olika 

myndigheter har skilda ansvar och roller i mottagandet av personer 

som har fått upphållstillstånd i Sverige. För att tydliggöra dessa olika roller och 

ansvar har en lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Varbergs 

kommun utformats. 

 

Socialnämnden beslutade även att godkänna förslag till överenskommelse mellan 

Centrum för Livslångt Lärande, CLL, kommunstyrelsens förvaltning och 

socialnämnden från och med förste maj 2015 till 31 december 2016. 

Överenskommelsen syftar till att reglera kostnaden för Svenska för invandrare 

(SFI) för flyktingar och hur CLL får betalt från den statliga 

schablonersättningen. 

 

 

Föreningsbidrag 

 
Socialnämndens föreningsbidrag utgår till ideella föreningar som bedriver 

frivillig verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet eller på annat 



    

  

  

  

  

  

 

  

  

sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområden. Socialnämnden 

beslutade att bevilja föreningsbidrag till; Brottsofferjouren i Varberg, 

Kamratföreningen Länken, Kvinnojouren Frideborg, LP- verksamheten, 

Kommunala Handikappsrådets Referensgrupp (KHRR), RSMH, Varbergs 

anhörigförening, Varberg Nord anhörigförening och Tvååkers anhörigförening. 

Nämnden beslutade att avslå ansökan från Länk-80 
samt från RBU (Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) Halland och 

Föräldraföreningen mot narkotika. (S reserverade sig angående Länk-80) 
 

 

 

Övrigt i korthet… 
 

…Socialnämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till en reviderad 

anbudsförfrågan och avtal för att bedriva hemtjänst. Förvaltningen kommer att 

träffa alla företag samt kommunens egen regi som bedriver hemtjänst för 

avtalsuppföljning och samtidigt gå igenom föreslagen till förändringar i avtalet. 

Alla som idag har ingått avtal med socialnämnden, och som uppfyller och 

accepterar socialnämndens krav, kommer att få teckna nya avtal. 

 

….Samordningsförbundet i Hallands län har beslutat att göra en ansökan om 

projektmedel från ESF, programområde 2. Målgruppen för projektet är personer 

mellan 15 – 29 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

 

 


