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Nyheter i korthet från socialnämnden 26
april
Arbetsmarknadsinsatser
Socialnämnden beslutade om att bygga upp arbetsmarknadsinsatser
motsvarande det som funnits hos Klara i Varberg. Det handlar om exempelvis
arbetsförmågebedömningar, arbetsträning, praktikplatser och
rehabiliteringsaktiviteter.
Klara i Varberg har försatts i konkurs. Förvaltningens bedömning är att den
verksamhet som bedrivs av Klara är betydelsefull för den aktuella målgruppen
och därför kommer motsvarande verksamhet byggas upp inom
Arbetscentrum, Varbergs omsorg. Socialnämnden har erbjudits möjlighet att
hyra lokalerna vilket är nödvändigt för att kunna överta verksamheten.

Föreningsbidrag 2018
Socialnämndens föreningsbidrag går till ideella föreningar som bedriver
frivillig verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet eller på
annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde.
Socialnämnden beslutade att bevilja föreningsbidrag till följande föreningar:
Brottsofferjouren, kamratföreningen Länken, Kvinnojouren Frideborg, LPsocialt center, Kommunala handikapprådets referensgrupp, Riksförbundet för
social och mental hälsa, Tvååkers anhörigförening, Tigerlilja, Varbergs
anhörigförening och Hälsa på kollo.
Nämnden avslog ansökan från Föräldraföreningen mot narkotika.

Föreningsbidrag 2018 tillfälligt stöd ensamkommande
Socialnämnden beslutade att:
•

•

avslå föreningen Agapes ansökan om föreningsbidrag med hänvisning
till att de inte bedöms komplettera nämndens verksamhet, och inte
uppfyller socialnämndens riktlinje då föreningen inte funnits i minst
ett år
bevilja Handbollsklubben Varberg föreningsbidrag

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORGANISATIONSNUMMER.

E-POSTADRESS

Varbergs kommun

Norra Vallgatan 14

0340-88000

212000-1249

sn@varberg.se
WEBBPLATS
www.varberg.se

432 80 Varberg

2 (2)

•

bevilja Varbergs församling föreningsbidrag.

Nämnden beslutade också att till kommunstyrelsen återlämna resterande
medel då dessa inte kunnat fördelas.

Övrigt i korthet…
…Anna-Karin Kvarnemar, samhällsutvecklingskontoret, Helen Treslow,
Varbergs fastighetsbolag och Marie Sundqvist, socialförvaltningen
informerade om nuläge och process för byggnation av särskilt boende i
Träslöv.
…Månadsrapporten redovisades. Socialnämnden prognosticerar ett
underskott på cirka 16 miljoner kronor. Det beror främst på sänkta
ersättningsnivåer från staten gällande ensamkommande barn, vilket uppgår
till 8 miljoner kronor. Andra kostnadsökningar som sker är inom personlig
assistans och hemsjukvården.
…Socialnämnden beslutade att förlänga befintliga avtal med utförare av
sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar och
utförare av sysselsättning för personer med missbruks- och
beroendeproblematik. Avtalet gäller till och med den 31 december 2018.
…socialnämnden har yttrat sig om KPMGs kartläggning av
arbetet med våld i nära relation (VIR). I rapporten har ett antal
rekommendationer framförts. Socialnämnden kommenterar sina delar och
bland annat ska utbildningsmaterial tas fram om handläggningen,
kartläggning av det egna arbetet göras och övergripande handlingsplan tas
fram.

