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Nyheter i korthet från socialnämnden                 
21 september 2017 

Akutboende flyttar till Väröbacka 

Fastigheten Åkaren har sålts till Varbergs Bostad AB och verksamheterna 
behöver flytta ut. Socialnämnden beslutade att akutboendet i Varberg ska 
flytta till Furets väg i Väröbacka. Tidsplanen för akutboendets flytt till Furets 
väg är tidigast årsskiftet 2017/2018. Akutboende är en verksamhet för 
människor som tillfälligt bor här i väntan på egen bostad. Verksamhetslokalen 
är befintliga lokaler som kommunen har hyrt sedan innan. 
 

Delårsrapport för socialförvaltningen 
 
Socialförvaltningens helårsprognos för 2017 visar på ett nollresultat, vilket är 
2,4 miljoner kronor bättre än tertialrapportens prognos. Främst beror den 
förbättrade prognosen på fortsatt låga kostnader inom individ- och 
familjeomsorgen. 
 
Särskilda händelser i verksamheten som tas upp i rapporten är inom 
områdena: 
 

• Personer med funktionsnedsättning  
 

• Äldreomsorgen   
 

• Bostäder till nyanlända  
 

• Ändrat ersättningssystem för ensamkommande barn och ungdomar  
 

Läs delårsrapporten 
 

 
Kartläggning hemlösa 
 
Socialförvaltningen i Varberg har årligen sedan 1999 gjort en kartläggning av 
hemlöshet i Varbergs kommun. Antalet rapporterade hemlösa i årets 
kartläggning har minskat med 1 person sedan 2016. Medelåldern för hemlösa 
är 46 år. Antalet hemlösa män har ökat med 4 personer och antalet kvinnor 
har minskat med 5 personer från föregående år. 89 minderåriga barn har 

 
 
 
 

https://www.varberg.se/download/18.d1ab9c915eb6ec705bbd908/1506936573395/Del%C3%A5rsrapport%20januari%20-%20augusti%202017.pdf
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minst en förälder som är hemlös vilket är en minskning med 11 barn. 28 av 
dessa barn bor stadigvarande hos sin förälder i sociala kontrakt.  
 
Största delen av de hemlösa hade sin huvudsakliga inkomstkälla via 
försörjningsstöd, sjukersättning/ aktivitetsersättning eller lön från 
regelbundet arbete. Samtliga av de hemlösa personerna har tagit del av någon 
eller några frivilliga insatser under det senaste året.  
 
Boendeinsatserna har ökat med 37,5% sedan 2016. Boendeinsatser har gjorts i 
form av hjälp till akutboende, tillfälliga eller långsiktiga boendelösningar. 
   
De främsta orsakerna till hemlösheten är att personen inte godkänns som 
hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden av olika skäl. Denna siffra har 
ökat med 13,5% på tre år. Andra skäl till hemlöshet är att det finns en 
missbruks- och beroendeproblematik, psykisk ohälsa, skilsmässa/ separation 
och arbetslöshet. Vräkning på grund av obetald hyra, störningar eller annan 
vräkningsgrund är en orsak som ökat med 11,5% på två år. 

 
Övrigt i korthet… 
 
…socialnämnden beslutade att anta anbud från Norlandia Care AB för att 

driva särskilda boenden på Bäckvägen 1 och Sannavägen 11 A-C i Tvååker samt 

Västra Ringvägen 11 A-B i Veddige. 

 
…socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillsynsavgift för 
ny tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
 
 
 


