
 

 
 

  

  

  

  

  
  

   

  

Nyheter i korthet från socialnämnden  
Torsdagen den 24 mars 
 

Upphandling av särskilt boende - äldreomsorg 

Socialnämnden beslutade att anta anbud från Vardaga Äldreomsorg AB för att 

driva särskilt boende på Kalkstensgatan 16, Brearedsvägen 6 och Morängatan 

34-36 i Breared. Avtalet sträcker sig till och med september 2020, med möjlighet 

till förlängning till och med september 2024. 

 

Investeringsbudget 2017 och investeringsplan 2018-2021 
 

Socialnämnden tar upp följande områden i investeringsbudget och 

investeringsplan som översänds till kommunstyrelsen:  

 

 Utökning av boendeplatser på särskilt boende för äldre 

I dagsläget är det brist på särskilda boendeplatser för äldre i Varbergs kommun. 

Kommunen och förvaltningen arbetar med olika lösningar på kort och lång sikt. 

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 

förfrågningsunderlag för upphandling av platser i särskilt boende. Detta 

möjliggör för en nyetablering av ett privat äldreboende med 54 platser, som 

planeras på fastigheten Alunskiffern i Breared och beräknas stå klart 2017-2018.  

 

 Boenden för ensamkommande barn och nyanlända 

Socialnämnden har för närvarande drygt 90 ensamkommande barn placerade i 

externa HVB-hem. För att möjliggöra hemtagning samt klara av den troliga 

tillströmningen som kommer, är det av största vikt att processen kring 

byggnation (och även inhyrning) av lämpliga lokaler sker på ett så snabbt sätt 

som bara är möjligt.  

 

Dessutom har Länsstyrelsen föraviserat om att Varbergs kommun från och med 

april månad ska ta emot drygt 20 nyanlända per månad varje månad tills året är 

slut. Detta gör behovet av bostäder än mer akut och påverkar planerings- och 

investeringsprocessen. 

 

 Övriga lokalbehov 

Utöver ovanstående investeringsbehov ser socialnämnden även ett antal 

kommande behov där antingen åtgärdsval inletts eller är under uppstart.  Det 

gäller gruppbostäder inom funktionsnedsättning där det görs en översyn av 

lokalerna, åtgärdsval om eventuell ombyggnation av psykiatriboendet på 



    

  

  

  

  

  

 

  

  

Bryggaregatan samt beslut utifrån de stora brister som finns på fastigheten 

Åkaren 13. 

 

 

Övrigt i korthet… 
 

…månadrapporten visar en prognos på – 2 mnkr för socialnämndens 

verksamheter. 

 

…socialnämnden beslutade om intern kontrollplan 2016. Nämnden ska årligen 
göra en intern kontrollplan baserad på en riskkartläggning av moment och 
rutiner i verksamheten. Genom en systematisk intern kontroll identifieras 

förbättringsområden och en återkoppling kan ske till verksamheten. I årets 
kontrollplan ingår bland annat rutiner för att ta del av sekretesskyddad 
information, larmsäkerhet och att individbeslut följs upp i tid. 
 
 
 


