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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 118 Dnr SN 2019/0128 

Ändring av avgift i hemsjukvården 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. godkänna att hemsjukvårdsavgiften för personer med insatsen

personlig assistans som är inskrivna i hemsjukvård ska exkluderas

avgift utifrån grundprincipen i LSS om att funktionsnedsättning inte

ska innebära merkostnader

2. godkänna att barn och ungdomar fram till 18-årsdagen ska

exkluderas hemsjukvårdsavgift

3. ändringen gäller från 1 januari 2022.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hemsjukvård och personlig assistans 
Överenskommelsen om hemsjukvård mellan de halländska kommunerna 
och Region Halland har till syfte att säkerställa en god vård i hemmet på 
primärvårdsnivå* för personer som inte kan ta sig till vårdcentral. 

Viljeinriktningen med överenskommelsen är att fokusera på individens 
behov framför gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. 
Överenskommelsen ska stärka och främja samverkan och samarbete mellan 
parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt 
liv för individen.  

Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, LSS. Det är ett personligt utformat stöd som ges åt 
personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar 
behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov. En av de 
viktigaste principerna i LSS är att den assistansberättigade inte ska ha 
merkostnad för sin funktionsnedsättning.  

I insatsen personlig assistans ingår inte hälso- och sjukvård, men för en stor 
del av kunderna i Varbergs kommun finns hälso- och sjukvårdsbehov 
relaterat till den aktuella funktionsnedsättningen. Ibland handlar det om 
egenvårdsinsatser som utförs enligt LSS, men många gånger är det också 
fråga om hälso- och sjukvård som kräver delegering från legitimerad 
personal. För att värna om och främja den enskildes inflytande och 
självbestämmande samt bibehålla en hög kontinuitet utförs generellt dessa 
hälso- och sjukvårdsinsatser av de personliga assistenterna.  
* Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för 
befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och 
som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser.

Avgift för hemsjukvård  
Kommunfullmäktige beslutade om avgift för kommunal hemsjukvård 17 
mars 2020, § 44. Avgift infördes i hemsjukvården 1 april 2020. Avgiften är 
302 kr (2021) per påbörjad månad för personer som är inskrivna i den 
kommunala hemsjukvården. Samma avgift gäller även för patienter som får  
enstaka hembesök på uppdrag av vårdcentralerna. Avgiften är oberoende av 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 118 forts. Dnr SN 2019/0128 
 
hur många besök som görs av hemsjukvården under en månad. Avgiften 
gäller för patienter i alla åldrar, alltså även barn. 
 
Avgiften för hemsjukvård ingår i det högkostnadsskydd som kommunen 
har för sociala insatser enligt socialtjänstlagen, exempelvis hemtjänst. Den 
ingår dock inte i regionens (sjukhusen och vårdcentralernas) 
högkostnadsskydd.  
   
Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Detta innebär att alla som har insatser 
enligt LSS och är inskrivna i hemsjukvården alltid måste betala specifikt för 
hemsjukvård.  
 
Hemsjukvårdens utformning för personer med personlig 
assistans 
Omfattningen av aktiva insatser från legitimerad personal för kunder som 
har personlig assistans kan variera mycket över tid. Ofta blir det perioder av 
många och intensiva insatser som sedan kan följas av perioder med mycket 
få eller inga insatser alls från legitimerad personal. Under sådana perioder 
kan det dock fortfarande utföras delegerade eller instruerade insatser av de 
personliga assistenterna. 
 
Att dessa kunder är inskrivna i hemsjukvården gör att det finns en 
grundkännedom om patienterna bland den legitimerade personalen vilket 
bidrar till att legitimerad personal snabbt kan starta igång insatser när det 
uppstår nya behov. Dessutom har de kvar ansvaret för de insatser som 
utförs genom delegering eller instruktion vilket innebär att de följer upp 
insatserna och är fortsatt ansvariga för att dessa utförs på rätt sätt.  
 
En hel del insatser som utförs i hemsjukvården sker via möten med 
personalgrupper. Där stämmer legitimerad personal av med utföraren att 
insatser fungerar, tar upp nytillkomna behov och diskuterar individuell 
riskbedömning och eventuella åtgärder för att säkerställa en hög 
patientsäkerhet. Här blir alltså insatserna indirekta för patienten.  
 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens beslutsförslag 10 augusti 2021 

 

Övervägande 

Införandet av avgiften har lett till att en del kunder som omfattas av 
personlig assistans valt att skriva ut sig från hemsjukvården då de själva, 
eller den som ansvarar för att bevaka den enskildes rätt eller förvaltning av 
egendom (exempelvis förälder eller god man), inte vill betala. Att personer 
till följd av en ökad kostnad väljer att inte vara inskrivna i hemsjukvården 
motsäger syftet med hemsjukvårdsöverenskommelsen och dess 
utgångspunkt att det är individens behov som ska styra hälso- och 
sjukvårdens utformning.  
 
Avgiften innebär merkostnader för funktionsnedsättning, vilket strider mot 
grundprinciperna inom LSS. Det är inte alltid kunden själv som efterfrågar 
insatser, men trots det är kunden betalningsansvarig. 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-16 3 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 118 forts. Dnr SN 2019/0128 
 
För att kunna säkerställa god kvalitet på generella omvårdnadsinsatser 
krävs ibland handledning från legitimerad personal (exempelvis strategier 
för förflyttning/aktivitet/kommunikation egenvård, 
hjälpmedelsförskrivning) vilket i sin tur kräver inskrivning i hemsjukvård.   
 
Ansvaret för hjälpmedel (förskrivning, utprovning, träning, anpassning, 
uppföljning) blir otydligt och mer komplext vid upprepad in- och 
utskrivning från hemsjukvård.  
 
Förutsättningar för samverkan och kontinuitet vid andra insatser 
(exempelvis avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn och 
daglig verksamhet) blir sämre om kunden inte är inskriven i hemsjukvård. 
 
Av drygt 700 inskrivna patienter i hemsjukvården har cirka 40 personer 
insats personlig assistans och i nuläget är två personer under 18 år.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Handläggaren 
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Ändring avgift i hemsjukvården 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. godkänna att hemsjukvårdsavgiften för personer med insatsen 

personlig assistans som är inskrivna i hemsjukvård ska exkluderas 

avgift utifrån grundprincipen i LSS om att funktionsnedsättning inte 

ska innebära merkostnader 

2. godkänna att barn och ungdomar fram till 18-årsdagen ska exkluderas 

hemsjukvårdsavgift 

3. ändringen gäller från 1 januari 2022. 

 

Beskrivning av ärendet 
Hemsjukvård och personlig assistans 
Överenskommelsen om hemsjukvård mellan de halländska kommunerna och 
Region Halland har till syfte att säkerställa en god vård i hemmet på 
primärvårdsnivå* för personer som inte kan ta sig till vårdcentral. 
 
Viljeinriktningen med överenskommelsen är att fokusera på individens behov 
framför gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Överenskommelsen 
ska stärka och främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare 
så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för individen.  
 
Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, LSS. Det är ett personligt utformat stöd som ges åt 
personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver 
hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov. En av de viktigaste 
principerna i LSS är att den assistansberättigade inte ska ha merkostnad för 
sin funktionsnedsättning.  
 
I insatsen personlig assistans ingår inte hälso- och sjukvård, men för en stor 
del av kunderna i Varbergs kommun finns hälso- och sjukvårdsbehov relaterat 
till den aktuella funktionsnedsättningen. Ibland handlar det om 
egenvårdsinsatser som utförs enligt LSS, men många gånger är det också fråga 
om hälso- och sjukvård som kräver delegering från legitimerad personal. För 
att värna om och främja den enskildes inflytande och självbestämmande samt 
bibehålla en hög kontinuitet utförs generellt dessa hälso- och 
sjukvårdsinsatser av de personliga assistenterna.  
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* Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för 
befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som 
inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. 

 
Avgift för hemsjukvård  
Avgift infördes i hemsjukvården 1 april 2020. Avgiften är 302 kr (2021) per 
påbörjad månad för personer som är inskrivna i den kommunala 
hemsjukvården. Samma avgift gäller även för patienter som får enstaka 
hembesök på uppdrag av vårdcentralerna. Avgiften är oberoende av hur 
många besök som görs av hemsjukvården under en månad. Avgiften gäller för 
patienter i alla åldrar, alltså även barn. 
 
Avgiften för hemsjukvård ingår i det högkostnadsskydd som kommunen har 
för sociala insatser enligt socialtjänstlagen, exempelvis hemtjänst. Den ingår 
dock inte i regionens (sjukhusen och vårdcentralernas) högkostnadsskydd.  
   
Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Detta innebär att alla som har insatser enligt 
LSS och är inskrivna i hemsjukvården alltid måste betala specifikt för 
hemsjukvård.  
 
Hemsjukvårdens utformning för personer med personlig assistans 
Omfattningen av aktiva insatser från legitimerad personal för kunder som har 
personlig assistans kan variera mycket över tid. Ofta blir det perioder av 
många och intensiva insatser som sedan kan följas av perioder med mycket få 
eller inga insatser alls från legitimerad personal. Under sådana perioder kan 
det dock fortfarande utföras delegerade eller instruerade insatser av de 
personliga assistenterna. 
 
Att dessa kunder är inskrivna i hemsjukvården gör att det finns en 
grundkännedom om patienterna bland den legitimerade personalen vilket 
bidrar till att legitimerad personal snabbt kan starta igång insatser när det 
uppstår nya behov. Dessutom har de kvar ansvaret för de insatser som utförs 
genom delegering eller instruktion vilket innebär att de följer upp insatserna 
och är fortsatt ansvariga för att dessa utförs på rätt sätt.  
 
En hel del insatser som utförs i hemsjukvården sker via möten med 
personalgrupper. Där stämmer legitimerad personal av med utföraren att 
insatser fungerar, tar upp nytillkomna behov och diskuterar individuell 
riskbedömning och eventuella åtgärder för att säkerställa en hög 
patientsäkerhet. Här blir alltså insatserna indirekta för patienten.  
 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens beslutsförslag 10 augusti 2021 

 

Övervägande 
Införandet av avgiften har lett till att en del kunder som omfattas av personlig 
assistans valt att skriva ut sig från hemsjukvården då de själva, eller den som 
ansvarar för att bevaka den enskildes rätt eller förvaltning av egendom 
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(exempelvis förälder eller god man), inte vill betala. Att personer till följd av en 
ökad kostnad väljer att inte vara inskrivna i hemsjukvården motsäger syftet 
med hemsjukvårdsöverenskommelsen och dess utgångspunkt att det är 
individens behov som ska styra hälso- och sjukvårdens utformning.  
 
Avgiften innebär merkostnader för funktionsnedsättning, vilket strider mot 
grundprinciperna inom LSS. 
 
Det är inte alltid kunden själv som efterfrågar insatser, men trots det är 
kunden betalningsansvarig. 
 
För att kunna säkerställa god kvalitet på generella omvårdnadsinsatser krävs 
ibland handledning från legitimerad personal (exempelvis strategier för 
förflyttning/aktivitet/kommunikation egenvård, hjälpmedelsförskrivning) 
vilket i sin tur kräver inskrivning i hemsjukvård.   
 
Ansvaret för hjälpmedel (förskrivning, utprovning, träning, anpassning, 
uppföljning) blir otydligt och mer komplext vid upprepad in- och utskrivning 
från hemsjukvård.  
 
Förutsättningar för samverkan och kontinuitet vid andra insatser (exempelvis 
avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn och daglig 
verksamhet) blir sämre om kunden inte är inskriven i hemsjukvård. 
 

Ekonomi och verksamhet  
Av drygt 700 inskrivna patienter i hemsjukvården har cirka 40 personer insats 

personlig assistans och i nuläget är 2 personer under 18 år inskrivna i 

hemsjukvården. 

 

Samråd 
Information till förvaltningssamverkansgrupp. 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Kristin Ahne 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Handläggaren 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 119 Dnr SN 2021/0112 

Höjning av avgiften för matabonnemang 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. godkänna en höjning av avgiften för matabonnemang från en

tolftedel av 0,773 gånger prisbasbeloppet till en tolftedel av 0,850

gånger prisbasbeloppet för kunder i Varbergs kommun per månad

2. avgiftshöjningen gäller från 1 januari 2022.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Avgiften för matabonnemang tas ut för kunder som bor på särskilt boende, 
trygghetsplatser, korttidsboende, växelvård samt vissa LSS- och 
psykiatriboenden. Avgiften debiteras antingen som månadskostnad, 
dygnskostnad eller enstaka måltider. 

Avgifterna för matabonnemang räknas varje år upp utifrån att 
prisbasbeloppet förändras. Någon övrig höjning av avgiften har inte gjorts 
sedan år 2002. Nuvarande avgift är 3 067 kr per månad (motsvarar en 
tolftedel av 0,773 gånger nuvarande basbelopp på 47 600 kr). 

För kunder som bor på särskilt boende delas avgiften in i en fast del, 2 470 
kr, och en rörlig del, 597 kr. Den fasta delen baseras på Konsumentverkets 
kostnadsberäkning gällande livsmedel. Resterande del är en rörlig del och 
ingår i beräkning av avgiftsutrymmet. Om kunden inte har utrymme att 
betala kan nedsättning göras på den rörliga delen. Även kunder som vistas 
på växelvård kan få tillgodoräkna sig den fördyrade kostnaden om den 
överstiger 200 kr per månad. För övriga kunder med matabonnemang är 
hela avgiften fast och någon nedsättning är inte möjlig. 

Socialnämnden köper tillagning av mat från serviceförvaltningen och dessa 
kostnader har ökat med ca 1,5 mnkr (ca 20%) mellan åren 2020 - 2021. De 
ökade kostnaderna hänför sig bland annat till öppnandet av ett nytt 
tillagningskök. Därav föreslås en höjning av avgiften för matabonnemang 
med 10 kr per dygn från och med 1 januari 2022. Detta innebär en höjning 
med ca 300 kr per månad. Denna avgiftsökning skulle kunna generera en 
ökad intäkt på 750 000 – 1 000 000 kr per år beroende på hur många som 
kan betala en ökad avgift. 

Höjning av avgiften för matabonnemang föreslås läggas på den rörliga 
delen för de kunder som bor på särskilt boende och växelvård. På så vis har 
dessa kunder rätt till nedsättning om de inte har utrymme att betala.  

Beslutsförslag 
Socialförvaltningens beslutsförslag 9 augusti 2021 
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§ 119 forts. Dnr SN 2021/0112 
 

Övervägande 

På grund av ökade kostnader från serviceförvaltningen föreslår 
socialnämnden en höjning av avgiften för matabonnemang från en tolftedel 
av 0,773 gånger prisbasbeloppet till en tolftedel av 0,850 gånger 
prisbasbeloppet per månad för kunder i Varbergs kommun samt att 
avgiftshöjningen ska gälla från 1 januari 2022. 
 
Nuvarande avgift beräknas som en tolftedel av 0,773 gånger 
prisbasbeloppet, vilket för 2021 innebär en avgift på 3 067 kr per månad. 
En höjning av avgiften med 10 kr per dag innebär en justering till en 
tolftedel av 0,850 gånger prisbasbeloppet.  
 
Socialnämnden kommer att revidera tillämpningsanvisningar för 
avgiftshöjningen utifrån det beslut som fattas.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Handläggaren 
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Höjning av avgiften för matabonnemang  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. godkänna en höjning av avgiften för matabonnemang från en tolftedel 

av 0,773 gånger prisbasbeloppet till en tolftedel av 0,850 gånger 

prisbasbeloppet för kunder i Varbergs kommun per månad 

2. avgiftshöjningen gäller från 1 januari 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Avgiften för matabonnemang tas ut för kunder som bor på särskilt boende, 
trygghetsplatser, korttidsboende, växelvård samt vissa LSS- och 
psykiatriboenden. Avgiften debiteras antingen som månadskostnad, 
dygnskostnad eller enstaka måltider. 
 
Avgifterna för matabonnemang räknas varje år upp utifrån att prisbasbeloppet 
förändras. Någon övrig höjning av avgiften har inte gjorts sedan år 2002. 
Nuvarande avgift är 3 067 kr per månad (motsvarar en tolftedel av 0,773 
gånger nuvarande basbelopp på 47 600 kr). 
 
För kunder som bor på särskilt boende delas avgiften in i en fast del, 2 470 kr, 
och en rörlig del, 597 kr. Den fasta delen baseras på Konsumentverkets 
kostnadsberäkning gällande livsmedel. Resterande del är en rörlig del och 
ingår i beräkning av avgiftsutrymmet. Om kunden inte har utrymme att betala 
kan nedsättning göras på den rörliga delen. Även kunder som vistas på 
växelvård kan få tillgodoräkna sig den fördyrade kostnaden om den överstiger 
200 kr per månad. För övriga kunder med matabonnemang är hela avgiften 
fast och någon nedsättning är inte möjlig. 
 
Socialnämnden köper tillagning av mat från serviceförvaltningen och dessa 
kostnader har ökat med ca 1,5 mnkr (ca 20%) mellan åren 2020 - 2021. De 
ökade kostnaderna hänför sig bland annat till öppnandet av ett nytt 
tillagningskök. Därav föreslås en höjning av avgiften för matabonnemang med 
10 kr per dygn från och med 1 januari 2022. Detta innebär en höjning med ca 
300 kr per månad. Denna avgiftsökning skulle kunna generera en ökad intäkt 
på 750 000 – 1 000 000 kr per år beroende på hur många som kan betala en 
ökad avgift. 
 
Höjning av avgiften för matabonnemang föreslås läggas på den rörliga delen 
för de kunder som bor på särskilt boende och växelvård. På så vis har dessa 
kunder rätt till nedsättning om de inte har utrymme att betala.  
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Beslutsförslag 
Socialförvaltningens beslutsförslag 9 augusti 2021 

 

Övervägande 
På grund av ökade kostnader från serviceförvaltningen föreslår socialnämnden 
en höjning av avgiften för matabonnemang från en tolftedel av 0,773 gånger 
prisbasbeloppet till en tolftedel av 0,850 gånger prisbasbeloppet per månad 
för kunder i Varbergs kommun samt att avgiftshöjningen ska gälla från 1 
januari 2022. 
 
Nuvarande avgift beräknas som en tolftedel av 0,773 gånger prisbasbeloppet, 
vilket för 2021 innebär en avgift på 3 067 kr per månad. En höjning av avgiften 
med 10 kr per dag innebär en justering till en tolftedel av 0,850 gånger 
prisbasbeloppet.  
 
Socialnämnden kommer att revidera tillämpningsanvisningar för 
avgiftshöjningen utifrån det beslut som fattas.  
 

Ekonomi och verksamhet  
Om avgiften för matabonnemang höjs med 10 kr per dag genererar det en ökad 

intäkt på 750 000–1 000 000 kr per år beroende på hur många kunden som 

kan betala en ökad avgift. 

 

Samråd 

Information till förvaltningens samverkansgrupp. 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Marie Christiansson 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Handläggaren 

 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-16 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 120 Dnr SN 2021/0154 

Ändring avgifter enligt alkohollagen och lag om 
tobak och liknande produkter 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. godkänna förslag till ändring av avgifter, enligt bilaga till

beslutsförslaget

2. socialförvaltningens avgiftsuttag ska även fortsatt justeras årligen

genom indexreglering, dock alltid med iakttagande av

självkostnadsprincipen

3. socialförvaltningen får, om det finns särskilda skäl i det enskilda

fallet med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet

eller övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka en avgift

enligt alkohollagen eller lag om tobak och liknande produkter

4. socialnämnden får besluta om anpassningar av avgifterna, med

anledning av förändringar i lagar, förordningar och föreskrifter, som

inte innebär att den allmänna nivån på taxan förändras

5. ändringen gäller från 1 januari 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 13 november 2018, § 191, att justera 
kommunens uttag av prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och 
lag om tobak och liknande produkter.  

Socialförvaltningens tillståndshandläggare har uppmärksammat att de 
antagna prövningsavgifterna enligt alkohollagen (2010:1622) nedan 
benämnd AL och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 
nedan benämnd LTLP, behöver revideras.  

Förvaltningen ska, när aktuell revidering av avgifterna gällt i cirka ett års 
tid, göra en uppföljning av avgiftsuttaget för att säkerställa att avgifterna 
följer kommunallagens regler om självkostnads- och likställighetsprincipen. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens beslutsförslag 5 augusti 2021 

Förslag till ändring av avgifter  

Övervägande 
Socialförvaltningens förslag till revidering framgår av bilaga till 
beslutsförslaget. Ändrat/utvidgat befintligt tillstånd har delats upp på två 
poster, både för alkoholärenden och för tobaksärenden. Motiveringen till 
detta är att förvaltningen vid uppföljning av ärendetyper funnit att vissa 
ändringar är mindre och föranleder mindre arbetsinsats för ett få in ett 
komplett beslutsunderlag, medan andra ärenden innebär större ändringar 
som medför en mycket större arbetsinsats och tidsåtgång, från 
myndighetens sida, för att få fram ett komplett beslutsunderlag. Detta  

6.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 120 forts.   Dnr SN 2021/0154 
 
medför att det är motiverat att revidera avgiften genom att dela upp den på 
en mindre avgift och en större avgift.  

Utredaren har stämt av nivåerna för prövningsavgifter med övriga 
kommuners tillståndsenheter inom Halland och funnit att förslaget ligger 
på en rimlig nivå. Båda grannkommunerna samt Halmstad har delat upp 
avgiften på det sätt som nu föreslås. 

När ett försäljningsställe avser att påbörja försäljning av folköl, och därmed 
inkommer med en anmälan om detta till kommunens tillståndsmyndighet 
föranleder det omgående en hel del arbete från myndighetens sida. Det rör 
sig till exempel om registrering av objekt och kontaktinformation, utskick 
av information, dekaler, egenkontrollprogram och tillsyn/insyn av 
försäljningsställe.  

Förvaltningen föreslår därför att myndigheten ska ha möjlighet att ta ut en 
första tillsynsavgift redan vid anmälan, då arbetet påbörjas och 
kostnaderna uppstår istället för som idag tvingas vänta ibland flera 
månader innan den årliga debiteringen sker i början av året.  

Den föreslagna avgiften ska vara kopplad till de resurser som krävs från 
myndigheten vid själva anmälan varför försäljningsstället därefter även ska 
debiteras löpande vid den kommande årliga debiteringen av tillsynsavgift, 
för framför allt det årliga tillsynsarbetet och därtill kopplad administration. 
I majoriteten av fallen kommer debiteringen ske olika kalenderår, men det 
kan i undantagsfall inträffa att ett försäljningsställe, just vid uppstarten, 
debiteras två tillsynsavgifter samma kalenderår. 

Socialförvaltningen kommer skriftligen informera samtliga tillståndshavare 
om de nya avgifterna och från vilket datum de börjar gälla för att vi inte ska 
ta ut några avgifter retroaktivt. Avgiftsuttagen kommer att följas upp när de 
reviderade avgifterna har varit i kraft i cirka ett år.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Handläggaren 
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Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Helén Albino Andersson, 0340-883 53 

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Norra Vallgatan 14 0340-880 00 212000-1249 sn@varberg.se 
  TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg     0340-101 84  www.varberg.se 
 

Ändring avgifter enligt alkohollagen och lag om 
tobak och liknande produkter 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. godkänna förslag till ändring av avgifter enligt bilaga 

2. ändringen gäller från 1 januari 2022 

3. socialförvaltningens avgiftsuttag ska även fortsatt justeras årligen 

genom indexreglering, dock alltid med iakttagande av 

självkostnadsprincipen 

4. socialförvaltningen får, om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet 

med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet eller övriga 

omständigheter, sätta ned eller efterskänka en avgift enligt 

alkohollagen eller lag om tobak och liknande produkter 

5. socialnämnden får besluta om anpassningar av avgifterna, med 

anledning av förändringar i lagar, förordningar och föreskrifter, som 

inte innebär att den allmänna nivån på taxan förändras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2017, § 228, om tillägg i 
socialnämndens reglemente och ny taxa för tillsyn med anledning av lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Socialnämnden är ansvarig 
nämnd för anmälan och tillsyn av handel med tobak enligt tobakslagen 
(1993:581). 
 
Socialförvaltningens tillståndshandläggare har uppmärksammat att de 
antagna prövningsavgifterna enligt alkohollagen (2010:1622) nedan benämnd 
AL och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, nedan benämnd 
LTLP, behöver revideras.  
 
Förvaltningen ska, när aktuell revidering av avgifterna gällt i cirka ett års tid, 
göra en uppföljning av avgiftsuttaget för att säkerställa att avgifterna följer 
kommunallagens regler om självkostnads- och likställighetsprincipen. 
 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens beslutsförslag 5 augusti 2021 

Förslag till ändring av avgifter  
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Övervägande 
Förvaltningens förslag till revidering framgår av röd markering i bilaga till 
beslutsförslaget.  
 
Ändrat/utvidgat befintligt tillstånd har delats upp på två poster, både för 
alkoholärenden och för tobaksärenden. Motiveringen till detta är att 
förvaltningen vid uppföljning av ärendetyper funnit att vissa ändringar är 
mindre och föranleder mindre arbetsinsats för ett få in ett komplett 
beslutsunderlag, medan andra ärenden innebär större ändringar som medför 
en mycket större arbetsinsats och tidsåtgång, från myndighetens sida, för att få 
fram ett komplett beslutsunderlag. Detta medför att det är motiverat att 
revidera avgiften genom att dela upp den på en mindre avgift och en större 
avgift.  

Utredaren har stämt av nivåerna för prövningsavgifter med övriga kommuners 
tillståndsenheter inom Halland och funnit att vårt förslag ligger på en rimlig 
nivå. Båda våra grannkommuner samt Halmstad har delat upp avgiften på det 
sätt som vi nu föreslår. 

När ett försäljningsställe avser att påbörja försäljning av folköl, och därmed 
inkommer med en anmälan om detta till kommunens tillståndsmyndighet 
föranleder det omgående en hel del arbete från myndighetens sida. Det rör sig 
till exempel om registrering av objekt och kontaktinformation, utskick av 
information, dekaler, egenkontrollprogram och tillsyn/insyn av 
försäljningsställe.  

Förvaltningen föreslår därför att myndigheten ska ha möjlighet att ta ut en 
första tillsynsavgift redan vid anmälan, då arbetet påbörjas och kostnaderna 
uppstår istället för som idag tvingas vänta ibland flera månader innan den 
årliga debiteringen sker i början av året.  

Den föreslagna avgiften ska vara kopplad till de resurser som krävs från 
myndigheten vid själva anmälan varför försäljningsstället därefter även ska 
debiteras löpande vid den kommande årliga debiteringen av tillsynsavgift, för 
framför allt det årliga tillsynsarbetet och därtill kopplad administration. I 
majoriteten av fallen kommer debiteringen ske olika kalenderår, men det kan i 
undantagsfall inträffa att ett försäljningsställe, just vid uppstarten, debiteras 
två tillsynsavgifter samma kalenderår. 

Socialförvaltningen kommer skriftligen informera samtliga tillståndshavare 
om de nya avgifterna och från vilket datum de börjar gälla för att vi inte ska ta 
ut några avgifter retroaktivt.  
 
Förvaltningen kommer följa upp avgiftsuttagen när de reviderade avgifterna 
varit i kraft i cirka ett år.  
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Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Marie Christiansson 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Handläggaren 
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PRÖVNINGSAVGIFTER                                                                Avgift 
Avgift för prövning av ansökan tas ut även om ansökan avslås.  

Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggningen påbörjats. 

Serveringstillstånd alkoholdrycker 
 

Stadigvarande serveringstillstånd 

Stadigvarande serveringstillstånd, till allmänheten och slutet sällskap                                           8700 

 

Mindre ändring eller tillfälligt ändrat/utvidgat tillstånd                                                                  4500 

(Ex. serveringstid, utökning av befintlig serveringsyta, PBI-prövning*) 

 

Större ändring/utvidgning av tillstånd                                                                                             6500 

(Ex. köp av bolag med gällande serveringstillstånd, ny serveringsyta) 

 

Stadigvarande serveringstillstånd, gemensam serveringsyta                                                           7600 

 

Tillfälligt serveringstillstånd 

Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten**                                                                                  5900 

Tillfälligt serveringstillstånd, slutna sällskap**                                                                              1100 

Tillfälligt serveringstillstånd, gemensam serveringsyta**                                                              4800 

 

Cateringtillstånd 

Stadigvarande serveringstillstånd, till slutet sällskap vid catering: 

Avgift för sökande som inte redan har ett stadigvarande serveringstillstånd                                  7500 

Avgift för sökande som redan har ett stadigvarande serveringstillstånd                                         5400 

 

Provsmakningstillstånd till allmänheten 

Stadigvarande provsmakningstillstånd                                                                                            7500 

Tillfälligt provsmakningstillstånd **                                                                                               5900 

 

Kunskapsprov (inkl. två omprov vid behov)                                                                                   1600 

 

Försäljningstillstånd tobak 
 

Tobaksförsäljningstillstånd                                                                                                              8700 

 

Mindre ändring - tobaksförsäljningstillstånd                                                                                   4500 

(PBI-prövning* av nya ledamöter/aktieägare i tillståndshavande bolag)                                         

 

Större ändring - tobaksförsäljningstillstånd                                                                                     6500 

(Ex. Köp av bolag med gällande tobakstillstånd) 

 
*Person med betydande inflytande 

**Tillsynsavgift ingår i prövningsavgift 
 

AVGIFTER vid ANMÄLAN 

Anmälan folkölsförsäljning  

Tillsynsavgift tas ut direkt vid anmälan samt därefter vid årlig debitering                                    1600 
 

Anmälan av cateringlokal 

Första godkännande av lokal och företag                                                                                        1500 

Alla efterkommande godkännanden av samma lokal och samma företag                                        750 
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TILLSYNSAVGIFTER - Fast avgift (årlig) 
 
 

 

Försäljning av folköl, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter/ påfyllningsbehållare   
 

En av 18-årsvarorna 

Folköl, receptfria läkemedel eller elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare                                       1600 

 

Två av 18-årsvarorna 

Folköl, receptfria läkemedel eller elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare                                       3100 

 

Samtliga tre 18-årsvaror 

Folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare                                        4100 

  
 

 

Tobaksförsäljning                                                                                                                     4100 

 

 

Alkoholservering                                                                                                                       2000 

 

 

TILLSYNSAVGIFTER - Rörlig avgift (årlig) 
 
 

Alkoholservering                                                                                             Enligt tabellen nedan 

 

 

Avgiftsklass                                  Årsomsättning 

 

1                                                  0       -         50 000                                                                  2000 

2                                          50 001      -         200 000                                                                3100 

3                                        200 001      -         400 000                                                                4100 

4                                        400 001      -         800 000                                                                5100 

5                                        800 001      -      1 000 000                                                                6100 

6                                     1 000 001      -      2 000 000                                                                8100 

7                                     2 000 001      -      4 000 000                                                             10 200 

8                                     4 000 001      -      6 000 000                                                             12 200 

9                                     6 000 001      -      8 000 000                                                             14 300 

10                                   8 000 001      -     10 000 000                                                            16 300 

11                                  10 000 001     -     12 000 000                                                            18 300 

12                                  12 000 001     -                                                                                   20 400 
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Socialnämnden 

Socialförvaltningen 
Ola Viestam,  0340-69 70 91 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun Norra Vallgatan 14 0340-880 00 212000-1249 sn@varberg.se 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg  0340-101 84 www.varberg.se 

Månadsrapport juli 2021

Förslag till beslut 
 Socialnämnden beslutar 

1. godkänna socialnämndens månadsrapport juli 2021.

Beskrivning av ärende 
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning” 
framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för  
kommunens uppföljning. Den kompletteras med månadsuppföljning två  
gånger per år.  

Socialnämndens behov av uppföljning är dock större än det som ges till  
kommunstyrelsen. En mer detaljerad bild av kvalitet, ekonomi och volymer är 
nödvändiga för att nämnden ska kunna följa verksamhetens utveckling.  
Därför tar socialförvaltningen varje månad även fram en månadsrapport till  
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens beslutsförslag 18 augusti 2021 

Månadsrapport juli 2021 

Samråd 
Månadsrapporten redovisas i förvaltningens samverkansgrupp månaden efter 
det att den redovisats i socialnämnden. 

Socialförvaltningen 

Anna-Lena Sellergren Ola Viestam 

Förvaltningschef Avdelningschef 

Protokollsutdrag 
Handläggaren

7.
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Månadsrapport - juli 2021 
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Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-16 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 123 Dnr SN 2021/0128 

Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-
2026 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. godkänna förvaltningens underlag till kommunens budget 2022 och

långtidsplan 2023-2026 och översända den till kommunstyrelsen.

Turid Ravlo-Svensson (S) och Malin Kjellberg (S) deltar inte i beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Nämndernas driftramar för 2022 fastställdes av fullmäktige i samband med 
budgetbeslut i november 2020. Under våren 2021 har förutsättningarna för 
nämndernas arbete med budget 2022 förtydligats genom dokumentet 
Planeringsförutsättningar inför budget 2022, vilka beslutats av 
kommunstyrelsen i april. 

De driftsramar som beslutats genom Planeringsförutsättningar inför budget 
2022 är de ramar som nämnderna har att förhålla sig till vid upprättande av 
underlag till kommunens budget 2022 och långtidsplan 2023-2026. Vid 
kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2021 kommer nämndernas 
ramar att definitivt beslutas. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens beslutsförslag 11 augusti 2021 
Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-2026 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen
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Socialnämnden 

 
Socialförvaltningen 
Ola Viestam,  0340-69 70 91 

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Norra Vallgatan 14 0340-880 00 212000-1249 sn@varberg.se 
  TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg     0340-101 84  www.varberg.se 
 

Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-
2026 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. godkänna förvaltningens underlag till kommunens budget 2022 och 

långtidsplan 2023-2026 och översända den till kommunstyrelsen. 

 

Beskrivning av ärendet 
Nämndernas driftramar för 2022 fastställdes av fullmäktige i samband med 
budgetbeslut i november 2020. Under våren 2021 har förutsättningarna för 
nämndernas arbete med budget 2022 förtydligats genom dokumentet 
Planeringsförutsättningar inför budget 2022, vilka beslutats av 
kommunstyrelsen i april. 
 
De driftsramar som beslutats genom Planeringsförutsättningar inför budget 
2022 är de ramar som nämnderna har att förhålla sig till vid upprättande av 
underlag till kommunens budget 2022 och långtidsplan 2023-2026. Vid 
kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2021 kommer nämndernas 
ramar att definitivt beslutas. 
 

Beslutsunderlag 
Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-2026 
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Sammanfattande beskrivning 

Enligt den senaste befolkningsprognosen (april 2021) kommer befolkningen under perioden 

2021-2026 öka med i genomsnitt ca 1250 personer per år. En stor ökning sker i gruppen över 

80 år där befolkningsökningen beräknas till ca 290 personer/år vilket ger en ökning av 

personer över 80 år med 35% jämfört med 2021.  

Varberg beräknas att ta emot 120-150 nyanlända personer årligen de närmaste åren, många 

av dem kvotflyktingar. En majoritet av dessa personer beräknas vara barn och unga (minst 

50 procent). I normala fall brukar ytterligare 50 procent nyanlända bosätta sig i Varbergs 

kommun på egen hand men så har inte varit fallet under pandemin. 

Den beräknade befolkningsökningen kommer att påverka samtliga socialnämndens 

verksamheter genom att allt fler kommer att vara i behov socialtjänsten verksamheter. 

 

Översyn av socialtjänstlagen (SoL) och vissa av socialtjänstens uppgifter  

Regeringen beslutade 2017 att en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens 

uppgifter skulle genomföras. I augusti 2020 presenterades utredningen Framtidens 

socialtjänst som syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar socialtjänst (SOU 

2020:47). 

Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande lagen. Den nya 

socialtjänstlagen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Hur en ny lagstiftning kommer påverka 

socialnämndens verksamheter är i nuläget svårt att avgöra men då förslagen ofta innebär en 

skärpning eller utökning av socialtjänstens ansvarsområden är det sannolikt att denna 

kommer innebära ett större ansvar och därmed riskera att kräva mer resurser. Nedan 

beskrivs några av de föreslagna förändringarna. 

 

Barnrättsperspektiv 
För att förtydliga barnrättsperspektivet föreslås en kompletterande bestämmelse som anger 
att vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter. Den som lämnat 
information till barnet ska, så långt det är möjligt, försäkra sig om att barnet har förstått 
informationen. Vidare föreslås möjligheten för socialnämnden att tala med barn utan 
vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande införas.  

Utredningen föreslår att det i den nya socialtjänstlagen ska anges att socialnämnden särskilt 

ska uppmärksamma barnets eller den unges relation till sina föräldrar, syskon och andra 

närstående och arbeta för att placerade barn ges möjlighet till kontakt med dessa.  

Insatser utan behovsprövning 

Förslaget är att socialnämnden kan besluta om att en eller flera insatser ska tillhandahållas 

utan föregående individuell behovsprövning. Utredningen anser också att socialnämnden bör 

få tillhandahålla insatser utan behovsprövning till barn som fyllt 15 år oberoende av 

vårdnadshavarens samtycke. Utredningen föreslår även en kompletterande bestämmelse om 

att alla insatser till enskilda bör utformas så att de ger individen möjlighet till ett 

självständigt liv.  
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Utökat planeringsansvar 

Kommunernas ansvar för att planera sina insatser inom socialtjänsten föreslås vidgas till att 

avse alla enskilda, till skillnad mot tidigare begränsning till äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning. Kommunen ska särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande 

insatser vid planering av insatser till grupper och enskilda.   

Delaktighet 

Utredningen föreslår att en mer generell bestämmelse ska införas om att den enskilde så 

långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges, detta gäller 

alla enskilda. Delaktighet är en förutsättning för att kunna anpassa utförandet till den 

enskildes individuella behov. Den enskilde ges inte en ovillkorlig rätt att kräva när och hur 

insatsen ska ges men socialtjänsten förutsätts så långt det är möjligt ta hänsyn till den 

enskildes önskemål.  

Ändring av gynnande beslut 
I och med den nya förvaltningslagen har det uppstått oklarheter kring praxis som rör 

socialnämndens möjligheter att i vissa fall ändra gynnande beslut. Utredningen föreslår att 

socialnämnden ska kunna ändra ett beslut om fortlöpande insats vid väsentligt ändrade 

förhållanden som är hänförliga till den enskilde.  

Äldreomsorgslag  

En av de större föreslagna ändringarna är att skapa en äldreomsorgslag som kompletterar 

socialtjänstlagen. Begreppet äldreomsorg behöver definieras och verksamheten ges ett 

tydligare uppdrag och innehåll. Regeringen har beslutat om att tillsätta en särskild utredare 

med uppdrag att föreslå en ny äldreomsorgslag. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 

2022. 

Utredaren har fått i uppdrag att överväga och lämna förslag på hur den medicinska 

kompetensen kan stärkas i verksamheten samt, vid behov, på den kommunala ledningsnivån. 

Målsättningen är att åstadkomma långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen och att 

tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- 

och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.  

Översyn av insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 

År 2019 lämnades ett lagförslag till regeringen gällande ny LSS-lagstiftning. I förslaget 

föreslås tre nya LSS-insatser, personlig service och boendestöd, personligt stöd till barn samt 

förebyggande och pedagogiskt stöd. Utredningen behandlar även huvudmannaskapet för 

personlig assistans. Utredningen föreslår vidare att personlig assistans ersätts med andra 

insatser för barn under 16 år samt att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig 

service och boendestöd.  

Utredningen beräknar att kommunernas kostnader ökar med 300-400 miljoner kronor/år 

och att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022. 
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Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck  

Arbetet med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (nedan kallat ViR) är 

en angelägen fråga för hela kommunen. Nationellt syns en ökning av våld i nära relationer 

och regeringen, inom ramen för den nationella strategin, gör fortsatta satsningar, såväl 

förebyggande som när det gäller brottsbekämpning. Bland annat har SKR fått fortsatt 

uppdrag gällande våld i nära relationer, med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.  

Dessutom finns förslag om att ansvar även för våldsutövare ska införas i socialtjänstlagen. 

 

Även i Varbergs kommun syns en ökning av våldsärenden och förvaltningen fortsätter sitt 

arbete med att erbjuda fler våldsutsatta, barn och förövare stöd. På kommunövergripande 

nivå har en anvisning gällande våld i nära relationer tagits fram, som kommer att 

implementeras under året. Anvisningen har ett arbetsgivarperspektiv och fokuserar på vikten 

av att fånga upp medarbetare som utsätts för, eller har utsatts för våld i nära relationer. 

Förhoppningen är att anvisningen ska leda till en högre kunskap om vad våld och 

våldsutsatthet innebär och hur det påverkar. I takt med att detta sker, kan det ske en ökad 

inströmning av våldsärende på socialförvaltningen, vilken kan bli mer resurskrävande.  

Kommunen har erhållit medel för återfallsförebyggande arbete motsvarande ca 200 tkr 2021 

och 400 tkr för 2022. Diskussion pågår kring hur dessa medel ska användas och fördelas. 

Personal- och kompetensförsörjning 

Socialstyrelsen pekar i sin lägesrapport 2020 på att socialtjänsten står inför stora 

kompetensförsörjningsutmaningar, bland annat genom att socialtjänstens uppdrag har 

utökats, men också blivit mer komplext. Idag arbetar cirka 1,2 miljoner personer i välfärden. 

Av dessa finns drygt 275 600 anställda i socialtjänstens olika verksamheter och i den 

kommunala hälso- och sjukvården. De kommande tio åren ökar både antalet barn och antalet 

äldre i befolkningen. Antalet personer i arbetsför ålder ökar inte lika mycket, och i vissa delar 

av landet minskar antalet. Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande 

decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. För att klara 

kompetensförsörjningen behöver kommuner och regioner fortsätta att rekrytera, utveckla 

och behålla medarbetare med rätt kompetens. 

Komplex arbetssituation 

Redan före pandemin fanns utmaningar inom personalområdet i form av 

kompetensförsörjning, sjuktal och hög arbetsbelastning på chefer och medarbetare. Nu syns 

en ”trötthet” i förvaltningen som tar sig uttryck i både uppsägningar och sjukskrivningar. 

Detta beror inte enbart på pandemin men den har förstärkt och belyst den utmanande 

situation som förvaltningens personal arbetar under. Det handlar bland annat om mer 

komplexa och personalkrävande ärenden, högt antal medarbetare per chef vilket försvårar ett 

nära och tillgängligt ledarskap samt ökade krav och förväntningar från omvärlden på 

verksamheten. Situationen driver kostnader och medför också att det kan finnas svårigheter 

att hamna i en hållbar arbetssituation, vilket behövs för att kunna möta framtida utmaningar. 

Ledarutveckling 

I arbetet med att möta framtida utmaningar är cheferna nyckelpersoner. Det är viktigt att 

chefer på alla nivåer har en gemensam grund att stå på i arbetet med att leda och planera. 

Socialnämnden satsar därför på en ledarskapsplattform där kommunens insatser finns med 

men kompletteras med ytterligare delar. 
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En del i ledarskapsplattformen är ett ledarutvecklingsprogram som är består av tre moduler: 

Ledarskapets plattform, Det kommunikativa ledarskapet och Det utvecklande ledarskapet. 

Beräknad årlig kostnad uppgår till 1–1,5 mnkr. 

Sänka sjukfrånvaron 

Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen är uppmärksammad av socialnämnden och i 

förvaltningen är det ett prioriterat arbete att sänka sjukfrånvaron. Förvaltningen består till 

stor del av medarbetare inom s.k. kontaktyrken som även nationellt har en större risk för 

belastning som leder till ohälsa. Förvaltningen har strategier och arbetssätt som skall 

förebygga och minska sjukfrånvaro i alla faser av ohälsa eller risk för densamma. Under 

andra hälften av 2019 bröts den stigande trenden och sjukfrånvaron minskade successivt 

innan pandemin slog till. Under vården 2020 ökade sjukfrånvaron vilket kan härledas till 

pandemin. Corona-pandemin har påverkat framförallt korttidssjukfrånvaron negativt, av 

flera anledningar; reell sjukdom, förändrade incitament för ersättning under sjukfrånvaro 

samt oro för att bli smittad och att smitta andra. Den ökade korttidsfrånvaron innebär 

ytterligare kostnader. 

Förvaltningen har genom tillsättning av två sk rehabsamordnare fortsatt satsat på att stödja 

chefer och medarbetare samt fortsätta arbetet med de rutiner och arbetssätt som är 

framtagna. Fokus för samordnarna ligger på aktiv rehabilitering och förebyggande insatser. 

Projektet påbörjades i slutet av 2019 och fortsätter till slutet av 2021 och totalt avsätts 4 mnkr 

för projektet. 

Kompetensutveckling 

Socialförvaltningen har sedan 2018 erbjudit sina medarbetare att validera sina kunskaper för 

att erhålla en examen som undersköterska.  

Sedan december 2020 erbjuder socialförvaltningen 58 medarbetare att läsa till 

undersköterska på betald arbetstid. Staten betalar den del av anställningen som utgörs av 

studier. Erbjudandet har varit mycket populärt och redan till sommaren 2021 är 21 av 

medarbetarna klara med sina studier, då de har haft möjlighet att validera sina tidigare 

kunskaper. 13 medarbetare har valt att sluta studierna av olika orsaker. 24 medarbetare 

beräknas vara klar hösten 2020 eller början av 2021.  

Även privata aktörer inom vård och omsorg har möjlighet att ta del av Äldreomsorgslyftet. 

Till hösten 2021 erbjuder återigen socialförvaltningen ett 20-tal personal att läsa på betald 

arbetstid. Medarbetarna läser då en 70 veckors flexutbildning och är klara i slutet av 2022. 

I och med denna långsiktiga planering har förvaltningen budgeterat för att utnyttja hela 

stadsbidraget för Äldreomsorgslyftet 2022.  

Nytt avtal för nattpersonal 

Från och med 2022-04-01 införs ett nytt sänkt heltidsmått vid nattjänstgöring på 34 timmar 

och 20 minuter per vecka vilket är en sänkning med 2 timmar och 13 minuter per vecka och 

medarbetare. Detta innebär en sänkning av arbetstiden med ca 6%. I socialförvaltningen 

berörs drygt 100 personer av denna förändring vilket kommer ge en ökad kostnad på 2,5 – 3 

mnkr per år. 

Effekter av pandemin 

Under 2020 och 2021 har socialnämndens verksamheter kraftigt påverkats av pandemin 

med ett ökat behov av vård och omsorg samt en hög sjukfrånvaro. Detta har inneburit en hög 
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arbetsbelastning i flera verksamheter som i sin tur påverkar både arbetsmiljön och även det 

ekonomiska resultatet negativt. Förhoppningsvis kommer pandemin successivt att klinga av 

och den direkta påverkan i form av höga sjuktal, ökat behov av bemanning, pausade 

verksamhet och höga kostnader för skyddsmaterial kommer att minska. Dock finns en stor 

risk för sekundära effekter av pandemin då samhället i delar har varit stängt, vissa av 

nämndens verksamheter varit pausade samt att organisationen på många håll har varit hårt 

ansträngd. Som exempel ses redan under början av 2021 en klar ökning i behovet av 

familjehemsplaceringar och behov av skyddat boende. 

Ytterligare effekter som kan komma, och som redan idag ses i ett flertal kommuner, är ett 

ökat behov av hemtjänst. Detta kommer av att de som har varit i behov av hemtjänst har 

avvaktat med insatserna. Till detta kommer en stor osäkerhet kring hur utvecklingen på 

arbetsmarknaden kommer att vara och därmed hur kostnaderna för försörjningsstödet 

kommer att utveckla sig. 

Då flera verksamheter har pausats finns en klar risk för att det finns en upparbetad 

insatsskuld som kommer att slå igenom när verksamheter successivt öppnas. Detta gäller tex 

daglig verksamhet och dagverksamhetverksamhet där verksamheterna till delar varit 

pausade eller utförts på annat sätt. 

Även myndighetsutövningen påverkas då utredningsarbetet i stor utsträckning görs via 

telefonkontakt istället för hembesök, för att begränsa risken för kunderna. Detta kan 

innebära en risk då kontakten med kunderna inte blir lika personlig. 

Digitalisering 

Digitalisering och teknikutveckling kräver ett förändrat arbetssätt och beteende (kultur) hos 

de som arbetar inom sektorn. Det kräver vidare ett långsiktigt arbete som stödjer förmågan 

till verksamhetsutveckling och att rusta individer och verksamheter med de färdigheter som 

krävs. För att möta detta så krävs det att det finns digitala kompetenser på alla nivåer och att 

det finns förutsättningar till ledning, styrning och organisering för att kunna ta tillvara 

möjligheter och utmaningar. Det behövs också ett stöd för införandet av nya teknologier som 

är nationellt gemensamt och samordnat, då det är kostsamt och tidskrävande att introducera 

och integrera nya teknologier på ett långsiktigt, säkert och samhällsekonomiskt sätt. 

För att lyckas finns flera viktiga fokus att ta med i beräkningen såsom individen som 

medskapare (välfärdsteknik av olika slag, digital tidsbokning, egenvårdsråd, ansökan om 

bistånd, 1177 vårdguiden), rätt information och kunskap (nationella register och kataloger, 

kunskapsguider, e-learning och andra läroplattformar, IBIC), trygg och säker 

informationsöverföring (handlar om att hantera den digitala utvecklingen och förändring så 

att personliga uppgifter hanteras på sådant sätt så att de skyddas från obehöriga). 

Införande av nytt verksamhetssystem  

Socialförvaltningen arbetar sedan 2020 med att byta ut sitt verksamhetssystem då nuvarande 

inte är tillräckligt ändamålsenligt. Ett modernt verksamhetssystem är en nyckel för 

verksamhetsutveckling i stort, och en förutsättning för automatisering och robotisering av 

olika slag. Ett byte av verksamhetssystem är ett stort och tidskrävande projekt och bytet 

beräknas vara klart under 2022. 

Ett verksamhetssystem kan liknas vid ett hjärta som måste fungera med många andra system 

och kunna stödja verksamheten under alla dygnets 24 timmar. I socialförvaltningens 

verksamhetssystem finns alla utredningar, all dokumentation av behov och stöd mm för 

tusentals kunder. Verksamhetssystemet förser sedan andra system såsom planeringssystem, 
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tid- och insatsregistreringssystem, beslutsstödsystem med flera med den information som 

behövs för att verksamheten ska rulla. 

Informationssäkerhet – kraven ökar, men våra lösningar hinner inte med 

Personuppgiftshantering och informationsförvaltning har blivit alltmer fokuserade områden, 

framförallt genom att GDPR trädde i kraft 2018. Ett aktivt informationssäkerhetsarbete med 

ökade krav är angeläget ur många perspektiv. Samtidigt finns exempel när förvaltningen 

tvingas backa på arbetssätt som utvecklats för att värna patientsäkerhet och rättssäkerhet, för 

att stödjande IT-lösningar inte lever upp till krav på informationssäkerhet. 

Ökande kostnader för IT  

Serviceförvaltningen har aviserat att licenskostnaderna för Microsoftprodukterna kommer 

att öka i samband med nästa avtalsperiod. En uppskattning är att socialnämnden kommer få 

en ökad kostnad på ca 1,6 mnkr. Om förvaltningen ska hantera denna kostnadsökning 

kommer det att ytterligare försvåra nuvarande ekonomiska situation. 

Under våren 2021 beslutades att Socialförvaltningen ska ansvara för siths-administrationen 

för hela kommunorganisationen. Socialförvaltningen är den i särklass största användaren av 

siths-kort men flera statliga myndigheter ställer krav på siths-legitimering och behovet finns 

därför även i övriga förvaltningar. Siths-administrationen är omgiven av ett omfattande 

regelverk och uppbyggnaden för att kunna hantera hela kommunorganisationen påbörjas 

efter sommaren.  

Kommunen har börjat omställningen till att arkivera i digital information. Kommunkansliet 

bekostar de löpande kostnaderna, men avställningen av källsystemen (engångskostnader) 

ska bekostas av den systemägande förvaltningen. Kostnaden beror på hur systemet är 

uppbyggt, äldre system, avtal med leverantör, avställningsfunktionalitet, informationens 

kvalitet och hur mycket information som finns.   

Infrastrukturen vad gäller tillgång till tex fiber är inte fullständig och det försvårar 

omställningen till en mer digitaliserad verksamhet. Som exempel driver socialnämnden 

indragningen av fiber till lägenheterna i särskilt boende. Önskvärt vore en mer 

kommungemensam bild av vilken standard kommunens lokaler ska uppfylla. 

 

Ge stöd till äldre 

Antalet äldre personer fortsätter öka i Sverige och så även i Varberg. I en nationell jämförelse 

håller sig äldre i Sverige friskare längre än i många andra länder och klarar sig längre utan 

stöd från samhället. I Varberg kan man anta att äldre är friskare och klarar sig längre än 

genomsnittet i riket då man genomsnittligt är äldre både vid inflytt till särskilt boende och 

när man börjar behöva hemtjänst samt att andelen som bor på särskilt boende och erhåller 

hemtjänst är lägre än riskgenomsnittet. Sannolikt kommer detta inte att förändras under 

planperioden. 

De närmaste 5 åren beräknas antalet äldre över 80 år att öka med mellan 5-6% årligen vilket 

kommer ställa stora krav på kommunen att möta dessa behov. Dessutom ses allt fler som har 

komplexa behov och fler äldre har även sociala problem såsom tex psykisk ohälsa. Det 

kommer att ställas stora krav på kommunen att möta denna utveckling inte minst ur 

rekryteringssynpunkt. 
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Tillgången på särskilda boendeplaster är i nuläget gott då ett nytt boende öppnades under 

2021 och ytterligare ett boende har upphandlats och dessa plaster beräknas att börja 

användas under 2022. Då andelen äldre ökar kraftigt de närmaste åren behöver ett nytt 

boende med 60 platser stå färdigt ca 2027 och fortsättningsvis ytterligare två boenden fram 

till 2031-2032.  

Korttidsverksamheten har fått större utmaningar i form av ett ökat tryck av utskrivna 

patienter från slutenvården samt kunder med mer komplexa vårdbehov. Det sker en 

förskjutning från att patienterna är färdigbehandlade inom sluten vården till att vara 

utskrivningsklara. Detta innebär att fler har större vårdbehov när de lämnar sjukhusen och 

övergår i det kommunala ansvaret. Förvaltningen har initierat en utredning för att se hur 

korttidsverksamheten ska utformas i framtiden för at möta dessa behov. 

 

Hemsjukvårdsprocessen 

Dagens möjligheter att bedriva avancerad hälso- och sjukvård i hemmiljö ger en förskjutning 

av vårduppdraget från sjukhusvården till den kommunala hälso- och sjukvården. För den 

kommunala hälso- och sjukvården innebär det en ökning av patienter med komplexa 

vårdbehov samt palliativa patienter. 

Förskjutning av vårduppdraget – en mer avancerad kommunal hälso- och 

sjukvård 

Kommunen har sedan 2015, genom en överenskommelse med Region Halland, tagit på sig 

ansvaret för att tillgodose behovet av hälso- och sjukvård även för personer som bor i 

ordinärt boende som inte kan ta sig till vårdcentral för att få sina behov tillgodosedda. Man 

kan antingen bli inskriven i kommunens hemsjukvård, eller få hemsjukvård under en kortare 

period, så kallade enstaka hembesök. Kommunen har ansvar och kompetens upp till och med 

sjuksköterskenivå och en förutsättning för att en god och säker vård skall kunna bedrivas är 

tillgång till läkarresurs från Region Halland. 

En ny överenskommelse är undertecknad där Region Hallands ersättning till kommunerna 

ökar vilket för Varbergs del innebär en intäktsökning på ca 6 mnkr/år. 

Upptill ovanstående reglering sker en successiv förskjutning av vården mot mer och mer vård 

på s k primärvårdsnivå, dvs till Region Hallands närsjukvård och kommunernas 

hemsjukvård. Detta är en följd av en samhällsutveckling där allt fler lever längre, men också 

av en samhällsomställning mot det som benämns ”god och nära vård” (mer i stycket nedan).  

Överenskommelsen om trygg och effektiv utskrivning från slutenvård 

Sedan 2018 gäller lagstiftningen Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård (2017:612). Lagen beskriver att alla vårdaktörer - slutenvård, öppenvård och 

kommun - har ett ansvar att samverka för patientens bästa. Man vill undvika onödig 

inneliggande vård, ur kostnadshänseende med framförallt patienthänseende; Patienten ska 

kunna gå hem snabbare än tidigare, men också säkrare än tidigare. För att förstärka 

intentionen i detta, finns ett betalningsansvar kopplat till flödet mellan region och kommun. 

Under lång tid har Region Halland och de halländska kommunerna arbetat för att få fram ett 

bra flöde samt en ekonomimodell kopplat till detta. Förhoppningsvis kommer en ny 

ekonomimodell beslutas under 2021. Under 2020 och början av 2021 har antalet dygn som 

kommunen debiterats för från Regionen varit högt. En del i detta har varit svårigheter att ta 

hand om utskrivningsklara patienter då trycket på korttidsverkamheten varit högt med 
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anledning av pandemin och en brist på särskilda boendeplatser. Efter tillkomsten av det nya 

särskilda boendet, Midsommargården har trycket på korttidsverksamheten minskat och så 

även antalet debiterade dygn. Det är dock av stor vikt att denna fråga kring flöde och 

ekonomimodell löses då kostnaderna även fortsättningsvis bedöms bli höga. 

Mot en God och nära vård i Sverige, Halland och Varberg 

Den 1 april 2020 kom slutbetänkande från den statliga utredningen om God och nära vård. 

Målsättningen i det utredningsuppdrag som gavs 2017, och som hittills levererat tre 

delbetänkanden, är att uppnå en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård 

med en stark primärvård som bas. 

Utredningen ger en nulägesbild av den pågående omställningen och beskriver betydelsen av 

kultur, attityd och tillitsfrågor. Vidare analyseras huruvida vårdens uppdelning i sluten och 

öppen vård fortfarande är ändamålsenlig. Den fokuserar på hur samhället kan stärka hälsa 

och inte bara behandla sjukdom, vilket är avgörande för att kunna möta framtidens 

hälsoutmaningar och vårdbehov i befolkningen. Utredningen beskriver även 

framgångsfaktorer för det fortsatta omställningsarbetet av hälso- och sjukvården. 

Förslag ges i utredningen på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- 

och sjukvården och omsorgen kan underlättas. Det beskrivs hur gränssnittet mellan dessa 

verksamheter bör se ut samt hur förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för 

patienter och brukare i alla åldrar med omfattande och komplexa vårdbehov kan förbättras. 

Utredningen om God och nära vård kommer att vara avstamp för utvecklingsarbeten på flera 

nivåer, nationellt, regionalt och lokalt i Varberg. 

SKR och staten har träffat överenskommelse om God och nära vård. Den grundar sig på det 

omställningsarbete som behöver göras i kommuner och regioner och gemensamt samarbete 

för att uppnå en god och nära vård utifrån slutbetänkandet. Ekonomiska medel riktas mot 

fyra områden: 

 Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården 

 Ökad tillgänglighet inom barnhälsovården 

 Insatser inom ramen för vision eHälsa 2025 

 Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 

På regional nivå har Chefsgrupp Halland beslutat om en inriktning för samarbetet fram till 

2022, som tydligt präglas av omställning till God och Nära vård. Även det lokala arbetet i 

Varberg har påbörjats. 

 

Ge stöd till personer med funktionsnedsättning 

Utredningen gällande ny LSS-lagstiftning har lämnats till regeringen men beslut har ännu 

inte fattats. I förslaget föreslås tre nya LSS-insatser; personlig service och boendestöd, 

personligt stöd till barn samt förebyggande och pedagogiskt stöd. Utredningen föreslår vidare 

att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år samt att 

ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd. Om förslaget går 

igenom kommer det att innebära en kvalitetshöjning och troligen ökade kostnader för 
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förvaltningen. I den statliga utredningen beräknas att kommunernas kostnader ökar med 

300–400 miljoner kronor/år. 

Det sker en fortsatt ökning av ärenden inom både LSS och psykiatri vilket även påverkar 

kostnadsutvecklingen. Kostnadsutvecklingen har varit i genomsnitt ca 9% årligen de senaste 

åren. Andelen personer med insatser enligt LSS i Varberg har över tid successivt ökat och 

ligger 2020 på samma nivå som för riket. En stor del av ökningen ses bland unga upp till 22 

år. Majoriteten av dessa unga har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Förutom att det blir allt fler som är i behov av insatser enligt LSS ses allt fler som har stora 

och komplexa insatsbehov vilket blir mycket resurskrävande. Allt fler barn och unga behöver 

egen personal och klarar inte av att vara i verksamhet där man träffar andra. 

Det kommer finnas behov av att utöka verksamheten kring korttidstillsyn för skolungdomar 

över 12 år. Verksamheten får allt fler barn med komplexa behov vilket kräver mer personal. 

Detta gör att nuvarande lokaler blir för trånga och förslag på alternativ håller på att tas fram.  

Korttidsvisstelse utanför hemmet är den vanligaste LSS insatsen till barn. Behovet av denna 

insats har under de senaste åren ökat båda vad gäller antalet barn som antalet beviljade 

timmar per barn.  

Behovet av bostad med särskild service är stort och för att möta detta behov har nämnden 

tagit beslut om att omvandla en mindre boendeenhet med 8 platser på det särskilda boendet 

på Strängvägen, till gruppbostad med sex platser. Denna beräknas stå klar i slutet av 2021. 

Denna utökning av plaster i gruppbostad finansieras i huvudsak av det minskade antalet 

särskilda boendeplatser samt att de personer som kommer att flytta in idag har andra 

insatser (driftkostnaden uppskattas till drygt 8 mnkr/år). 

Dessutom godkände nämnden i juni 2021 förstudien till ytterligare en gruppbostad i 

Väröbacka vilket beräknas stå klar i slutet av 2023. Denna gruppbostad ska var utformad för 

att på ett bättre sätt kunna möta individuella och många gånger kostnadskrävande behov hos 

individerna. Tanken är att denna gruppbostad på ett mer kvalitativt och kostnadseffektivt 

sätt ska ta om hand om nuvarande behov samt kommande ytterligare behov och minska 

behovet av dyra externa placeringar.  Den totala investeringen för byggnationen beräknas till 

28 mnkr. Hyreskostnaden för det nya gruppboendet beräknas till 1,7 mnkr per år och den 

årliga driften beräknas uppgå till 10-15 mnkr/år. Den årliga driftskostnaden och 

nettoeffekten är i nuläget mycket svår att beräkna då kostnadsnivån helt är beroende på 

behoven hos de personer som kommer att flytta in samt vilka insatser de personer som flyttar 

in redan har. En uppskattning är att merkostnaden netto kommer att uppgå till 5-6 mnkr per 

år. 

Det finn dessutom behov att utöka antalet servicebostäder LSS med ca 10 lägenheter 

2023/2024. I normalfallet hyrs dessa lägenheter in men om inte detta går så behöver en 

nybyggnation göras. Beräknad driftskostnad är ca 3-4 mnkr per år beroende på omfattningen 

av stöd de boende behöver. 

Det finns en oro kring effekterna av pandemin för målgruppen. För fler har tex daglig 

verksamhet varit pausad eller utförts i hemmet vilket gett en ökad isolering och ett sämre 

psykiskt mående. Hur detta kommer att påverka målgruppen är ännu osäkert men sannolikt 

kommer det att krävas extra insatser för att få vissa personer att återuppta sin dagliga 

verksamhet. 
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Ge stöd till barn 

Enligt en ny studie från Socialstyrelsen har anmälningar om barn som far illa ökat med 5 

procent under 2020. Ökningen i Varberg mellan 2019 och 2020 låg också på cirka 5 procent 

och total gjordes drygt 2300 anmälningar 2020. Det finns ingenting som tyder på att trenden 

med ökat antal anmälningar kommer att minskas. Benägenheten att anmäla har fortsatt att 

öka, både från myndigheter och privatpersoner.  

Antalet barn som utsätts för våld ökar, det handlar om såväl barn som utsätts för våld som 

barn som bevittnat våld. Enligt en nationell undersökning har 3 till 9 procent av alla barn 

utsatts för allvarlig fysisk bestraffning och 7 till 12 procent av alla barn har bevittnat våld i 

hemmet.  Även i Varberg har andelen anmälningar som rör våld ökat successivt sedan 2017.  

Socialstyrelsen konstaterar att andelen anmälningar som rör barn under 12 år ökar. Att 

identifiera och uppmärksamma barn så tidigt som möjligt för att förebygga att de far illa 

skapar förutsättningar för en trygg och säker uppväxt för fler barn. Även i Varberg upplever 

mottaget ett ökat antal anmälningar som gäller yngre barn.  

Dessutom ser nämnden att antalet hårt belastade familjer ökat. Det handlar om familjer som 

påverkas av flera faktorer som dålig ekonomi, sjukskrivningar, arbetslöshet, 

funktionsnedsättningar både hos barn och föräldrar, föräldrar med beroendeproblematik 

etcetera. Skyddsnätet har blivit glesare, vilket visar sig till exempel genom att allt fler blir 

utförsäkrade.  

Andelen kvotflyktingar ökar i Varberg och det finns många barn och unga i denna grupp vilka 

ofta är i behov av stöd från kommen.  

En tydlig utveckling är att allt fler barn har en komplex problematik som ofta kräver 

individuellt utformat stöd vilket ofta är mycket resurskrävande. Denna utveckling är en 

anledning till att behovet av att placera barn och unga successivt ökat. En undersökning av 

Socialstyrelsen visar att mer än hälften av de placerade på ungdomshem har minst två 

dokumenterade diagnoser. Även behovet av familjehem har ökat från hösten 2020. Det är en 

högre andel barn i unga åldrar som placeras. Då det är svårt med rekrytering av familjehem i 

egenregi har förvaltningen varit tvungen att anlita familjehem i extern regi. Båda dessa 

faktorer gör att kostnaderna ökar (en ökning med ca 30% (7 mnkr) jämfört med 2016). 

Under åren 2021-2023 finns möjligheten att rekvirera ett statsbidrag för att underlätta 

rekrytering av familjehem. 

För att möta utvecklingen med ökade och allt mer komplexa behov behöver förvaltningen 

utveckla insatser som kan möta detta behov på hemmaplan. Som ett led i denna utveckling 

har insatsen familjeresurs intensiv familjebehandling (FIF) startas i maj 2021. Syftet är att 

möjliggöra att barn och unga kan bo kvar i hemmet och få tillräckliga vårdinsatser 

tillsammans med sin familj och på så sätt förebygga institutionsplacering. Det är angeläget 

att följa upp utfallet av insatsen på individnivå såväl som systematiskt på gruppnivå för att 

kunna utvärdera om insatsen ger önskvärd effekt. Behov av att utveckla ytterligare insatser 

finns. Totalt beräknas denna insats kosta ca 1,2 kr/år. 

I samverkan har Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomskliniken, 

Barnhälsovården, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten samt socialförvaltningarna i 

Halland tagit fram ett förslag om att skapa ett gemensamt Barnahus i Halland.  

Syftet är att tillgodose att barn som misstänks ha utsatts för våld eller andra övergrepp får 

samordnade insatser och ett heltäckande stöd. Det heltäckande stödet handlar om fysisk 
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hälsa, psykisk hälsa, brottsutredning och skyddsbehov. Arbetssättet ska sätta barnets 

upplevelse och barnets behov i centrum och ge en trygg och rättssäker handläggning. I andra 

hand ska arbetssättet underlätta och förbättra myndigheternas processer. Varbergs andel av 

den totala kostnaden kommer att uppgå till 507 tkr samt uppstartskostnader motsvarande 41 

tkr. 

 

Ge stöd till vuxna 

Ekonomiskt bistånd 

Varbergs kommun har under flera år haft låga kostnader för ekonomiskt bistånd. För 2020 

låg Varberg drygt 40% lägre än riket per invånare (760 kr/invånare jämfört med riket 1 312 

kr/inv). En starkt bidragande orsak är att arbetslösheten både för unga och vuxna är lägre i 

Varberg än i riket. Utvecklingen är dock att kostnaden per invånare ökar successivt år för år 

vilket är samma utveckling som i riket. Denna utveckling bedöms fortsätta men hur denna 

kommer att se ut är mycket svår att förutsäga och är beroende av konjunkturutvecklingen, 

effekter av pandemin etc. Dessutom påverkar omstruktureringen av Arbetsförmedlingen med 

färre kontor, färre personal, ökade digitalisering samt minskade anlag till insatser för de 

arbetslösa. 

För att motverka arbetslöshet, ökat ekonomiskt bistånd och utanförskap behövs ett kraftfullt 

arbete för att erbjuda människor olika former av arbetsmarknadsinsatser och utbildning för 

återgång/inträde på arbetsmarknaden. Kommunens arbetsmarknadsenhet och 

vuxenutbildning behöver ha förutsättningar att möta behoven och ha ett nära samarbete med 

övriga förvaltningar för tillgång till praktikplatser, arbetsträningsplatser mm.  

Det blir allt fler nyanlända personer som avslutar sin tvååriga etableringsperiod utan att 

lyckas komma i egen försörjning och därmed behöver söka ekonomiskt bistånd. Varberg har 

tidigare år haft goda siffror gällande självförsörjning efter etableringen men nu ses en 

försämring. En trolig orsak kan vara att allt fler kvotflyktingar kommer till Varberg. Hittills 

har kostnaderna för försörjningsstödet riktat till denna målgrupp finansierats via avsatta 

medel från den statliga integrationsersättningen vilka hanteras av kommunstyrelsens 

förvaltning. Det är av vikt med fortsatt återhållsamhet av dessa medel, så att socialnämnden 

fortsättningsvis kan finansieras för de ökade kostnader så att inte kommunala skattemedel 

skall behöva tas i anspråk för att klara av situationen. 

 

Samsjuklighet 

Personer med samsjuklighet fortsätter öka i kommunen. Dessa personer är ofta i behov av 

mycket omfattande stöd och struktur, snarare än en traditionell missbruksbehandling som de 

kan ha svårt att tillgodogöra sig. Inom målgruppen krävs såväl en nära intern samverkan 

med socialpsykiatri-, LSS- och vuxenhandläggare som extern samverkan med 

specialistpsykiatrin och närsjukvården.  

Socialnämnden har beslutat att omvandla 16 särskilda boendeplatser på Ölandsgatan 3 till ett 

boende för personer med samsjuklighet vilket öppnar i slutet av 2021. Det kommer innebära 

att kunder i denna målgrupp kan ges ett fullgott stöd på hemmaplan. Dock kommer vissa 

personer i målgruppen fortfarande vara i behov av extern placering då behoven bättre 

tillgodoses inom andra verksamheter. Finansieringen av denna satsning kommer i huvudsak 
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genom det minskade antalet särskilda boendeplaster men även genom minskat behov av 

externa placeringar. Total beräknad driftkostnad för boendet är 10,5 mnkr. 

Missbruk/psykiatri 

Den bostadsbrist som finns i Varberg samt ökade krav för att få boende medför extra 

utmaningar för de av socialnämndens målgrupper som har problem med att på egen hand 

skaffa bostad. Detta leder till inlåsningseffekter och att behoven av boendeformer för olika 

målgrupper ökar vilket innebär ökade kostnader. En bostad är en viktig förutsättning för att 

de övriga insatser som förvaltningen erbjuder ska ge effekt. Exempel här är 

behandlingsinsatser som inte kan utföras som öppenvård och att det är svårare att arbeta för 

självförsörjning, för personer som saknar tryggheten av en egen bostad. 

En utredning gällande boendeformer är genomförd och visar på behov av fler boendeformer 

än vad som finns idag samt en utveckling av befintliga. Utredningen visar på ett behov av 

såväl lågtröskelsboende som tak-överhuvudet-platser samt på ett samsjuklighetsboende.  

Socialnämnden tog i juni 2021 beslut om att inrätta ett lågtröskelboende. Ett 

lågtröskelboende vänder sig till personer med missbruks-och boendeproblematik där 

intentionen är att erbjuda individen stöd i dennes beroendeproblematik samt en trygghet i 

boendet utan att ställa krav på nykter-och drogfrihet. Intentionen med dessa boenden är att 

öka levnadsstandarden för hemlösa med missbruksproblematik genom att erbjuda tak över 

huvudet med förhoppningen att minska individens missbruk, men även att denne på lång 

sikt ska vara mottaglig för behandling.  Då dessa personer inte har det basala behovet av 

boende tillgodosett, är det svårt att motivera till behandling. I det fall personen är motiverad 

till behandling, är det inte möjligt att bevilja insatser i öppenvård då personen saknar 

boende.  

Förvaltningen har idag höga kostnader för tillfälliga boendelösningar, både i form av externa 

placeringar och för vandrarhemskostnader, för den målgrupp som verksamheten riktar sig 

till. Genom att bedriva lågtröskelverksamhet på hemmaplan ges möjlighet att jobba med 

personerna på ett helt annat sätt och därigenom motivera dem till ett nyktert och drogfritt 

liv. Kostnaden för att driva boendet beräknas ligga 4-6 mnkr och kommer i stort finansieras 

av minskade kostnader för boendelösningar och placeringar. Verksamheten kan troligen inte 

finansieras fullt ut i det korta perspektivet, utan det är personernas livssituation och 

välmående som förbättras i första hand. Däremot på lång sikt kommer sannolikt de 

ekonomiska vinsterna bli mer påtagliga. Det finns också stora vinster att utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. 

Den finns en oro för att pandemin kommer att påverka verksamheten. Flera kommuner har 

uppmärksammat att de som redan lever med missbruk mår sämre som en följd av isolering 

och social distansering. Under pandemin har behandlingsinsatser inom såväl den 

kommunala öppenvården, som inom psykiatrin varit svåra att få till alternativt ställts in. Det 

har lett till en försämring hos de individer som är i behov av sina behandlingsinsatser. Detta 

kan få en påverkan framgent i form av allt sämre individer samt en ökad förekomst av 

samsjuklighet.   

Det kan antas att vissa personer inte sökt hjälp och stöd under pandemin, och inte heller 

uppmärksammats av närstående, kollegor, familj och så vidare. Det kan innebära att dessa 

personer alltmer försämras, men även en ökning av antal personer i takt med att pandemin 

minskar. 
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Socialförvaltningen har märkt en ökning av äldre personer med alkoholmissbruk under 

pandemin.  
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Nämndsmål 

Socialnämndens mål är långsiktiga och arbetet med att nå måluppfyllelse behöver fortsätta 

under kommande år. Därför föreslås inga förändringar i målformuleringar. 

Socialnämndens mål för perioden är: 

 Stärkt psykisk hälsa - insatser ska utformas så att personer med psykisk ohälsa 
upplever ökad trygghet och meningsfullhet. 
Socialnämnden ska bidra till att den psykiska hälsan hos ungdomar/unga vuxna ska 
stärkas. 

 Nöjda äldre på särskilt boende - personer som bor på särskilt boende ska 
uppleva ökad trygghet och nöjdhet med sitt boende. 

 Trygg och säker vård - Patientsäkerheten och känslan av trygghet ska öka för 
personer inom kommunal hälso- och sjukvård. 

 Tryggad kompetensförsörjning - Socialförvaltningens behov av kompetens och 
personal ska tryggas. 

Likaså kvarstår de målindikatorer som beslutades under förra året med undantag för HR-

målet där tre målindikatorer föreslås läggas till för att bättre mäta de effekter som önskas nås 

genom målet. Dessa indikatorer är;  

- Andel early turnovers (andel chefer/medarbetare som avslutar sin anställning inom 1-
2 år). 

- Intern rörlighet (antal förflyttningar horisontellt /vertikalt) 
- Bedömning tillgång – efterfrågan på rätt kompetens (kvalitativ studie)  
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”puckelkostnader” vid införandet av välfärdstjänster till exempel att infrastrukturen behöver 

byggas upp eller att man i en övergångsperiod behöver ha dubbla system. 

Generellt sett har socialnämndens verksamheter en hög effektivitet med lägre 

enhetskostnader jämfört med andra kommuner och riksgenomsnittet. Detta tillsammans 

med i flera fall ett lägre utnyttjande av socialnämndens verksamheter än riksgenomsnittet 

ger en låg kostnadsnivå, både i förhållande till övriga halländska kommuner och i förhållande 

till riket. I diagrammet nedan visas den sammanlagda kostnaden per invånare för 

äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning (LSS och SFB). 

 

 

Källa: Kolada/SCB (uppdateras till nettokostnad 2020 om nationella jämförelser hinner 

publiceras) 

Detta ger att det i många fall blir allt svårare att göra kontinuerliga effektiviseringar då 

mycket redan är genomfört. Dessutom görs effektiviseringar genom omställning av 

verksamheter, vilket då inte syns i kommunens budgettilldelning. Som exempel finansierar 

socialnämnden en behovsökning inom samsjuklighet och ökat behov av bostad med särskild 

service till största delen genom att minska antalet särskilda boendeplatser (motsvarar ca 9-10 

mnkr på årsbasis). 

Sedan flera år ges alla nämnder ett effektiviseringsbeting på 1 % per år. För kommande år 

ligger detta effektiviseringsbeting för socialnämnden på 12-13 mnkr årligen. Socialnämnden 

har upphandlade verksamheter enligt både LoU och LoV med externa utförare motsvarande 

drygt 200 mnkr. Detta motsvarar ca 20 % av nämnden verksamhet. Inom de verksamheter 

som utförs av externa företag kan nämnden inte applicera en enprocentig effektivisering. 

Omräknat ligger därför det faktiska effektiviseringskravet på ca 1,2% för förvaltningens egna 

verksamheter, då hela effektiviseringskravet behöver hanteras inom socialnämndens egna 

verksamheter. 

Inför 2021 gavs förutom den 1% effektiviseringsfaktorn även ytterligare anpassningsåtgärder 

som ska genomföras under 2021 motsvarande 1,6 mnkr. För 2022 åläggs nämnden 
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ytterligare anpassningsåtgärder motsvarande 0,5 Mnkr. Initiativet till hur dessa åtgärder ska 

utformas och genomföras ansvarar främst upphandlingsavdelningen och 

serviceförvaltningen för.  

Tanken är att detta arbete ska leda till lägre kostnader som motsvarar den beslutade 

minskningen av nämndens ram. Då nämnden inte själv har full påverkansmöjlighet i arbetet 

med anpassningarna utan är beroende av andra förvaltningars arbete är det av största vikt 

med en kontinuerlig uppföljning av dessa åtgärder för att säkerställa utfallet. Om inte detta 

arbete genomförs eller inte får önskad effekt leder dessa anpassningsåtgärder till besparingar 

i grundverksamheten. 

Kostnadsutveckling i olika verksamhetsområden 

Nedan ges en beskrivning av både historisk som beräknad kostnadsutveckling för    

socialnämndens verksamheter.  

För att bedöma det framtida finansiella utrymmet för nämnden utgår beräkningen från de 

ramar som är angivna i planeringsförutsättningarna med tillägg för den beräknade årliga 

kompensationen av löneökningar samt de statsbidrag som är mer generella till sin 

utformning (se ovan).  Det generellt riktade statsbidraget (i nuläget 29,3 mnkr/år) är 

medräknat fram till och med 2023. I beräkningen förutsätts att nämnden lyckas att klara av 

den årliga 1% effektiviseringsfaktorn vilket fram till 2025 innebär effektiviseringar 

motsvarande ca 50 mnkr (ca 12 mnkr/år).  

För att bedöma kostnadsutvecklingen har hänsyn tagits till befolkningsutvecklingen samt 

pris- och löneökningar. Dessutom har en bedömning gjort av förändringar i insatsmix samt 

förändrade behov utöver befolkningsutvecklingen. Denna bedömning grundar sig bland 

annat i kända trender och utvecklingsmönster som setts under de senaste åren samt 

beslutade förändringar (ex nya boenden/verksamheter). Nya lagförslag eller förändring i 

exempelvis arbetsmarknadsläge är inte med i beräkningen. 

Det pågående arbete med att nå ekonomi i balans för 2021 (prognosticerat underskott ca 26 

mnkr exkl direkta pandemikostnader) har inte tagits med i beräkningarna då detta arbete 

pågår.  Arbetet med att nå budgetramen för 2021 är prioriterat. Det pågår ett arbete i 

förvaltningen med att bearbeta och utreda de framtagna förslagen till möjliga 

effektiviseringar/anpassningar inför beslut i socialnämnden. 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård  

Inom äldreomsorgen har kostnadsutvecklingen de senaste 5 åren (2016-2021) i genomsnitt 

legat på drygt 2% årligen. Dock kommer den förväntade befolkningsökningen ställa stora 

krav på verksamheten. En ökning för åldersgruppen över 80 år med i genomsnitt 290 

personer/år (5-6% årligen) kommer öka behovet av hemtjänst, korttidsverksamhet och 

särskilda boendeplatser.  

Enligt statistik från Kolada erhåller drygt 20% av invånarna i Varberg som är över 80 år 

hemtjänst till en genomsnittskostnad på 75 737 kr/år (2020). Enligt detta resonemang 

kommer behovet och kostnaden för hemtjänst att öka med drygt 4 mnkr/årligen enbart 

beroende på befolkningsökningen. Behovet av särskilt boende kommer även det att öka men 

då nämnden under 2021 och 2022 har fått eller får tillgång till två nya särskilda boenden bör 

detta täcka behovet fram till 2026. Dock behöver ytterligare ett boende stå klart ca 2027. 

Kostnaden för särskilt ökar mer etappvis i samband med att nya boenden tas i bruk. Nedan 
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I prognosen för 2021 har direkta pandemikostnader motsvarande ca 25 mnkr lyft ur. Dessa 

kostnader bör endast belasta 2021 och blir därmed jämförelsestörande vi bedömning av 

kostnadsutvecklingen.  

Konsekvenser 

Socialnämnden ser stora svårigheter att nå en ekonomi i balans de närmaste åren. Behovs 

och kostnadsutvecklingen har ökat de senaste åren och bedöms fortsätta öka. De angivna 

ramarna i kommunens planeringsförutsättningar ökar inte i samma takt vilket gör att den 

beräknade obalansen ökar. Dessutom ser nämnden svårigheter att ta hand om den årliga 

effektiviseringsfaktorn fullt ut då nämndens verksamheter många gånger redan har en hög 

effektivitet och låga enhetskostnader vid nationella jämförelser. Om nämnden ska arbeta in 

de beräknade obalanserna kommer det behövas göras förändringar i verksamheten vilket 

kommer påverkar såväl kvalitet som utbud.  

Verksamhet 3 pos Utfall 2020 Prognos 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

100 - Nämnds- och styrelseverks 2 535          3 100                      3 100            3 300             3 400              3 500           

267 - Tillstånd 404            400                         -               -                -                 -              

510 - Vård o oms enl SoL o HSL 677 522       697 000                   725 000         749 000          757 000           768 000        

511 - Dagverksamhet SOL 9 847          11 000                     11 400           11 900            12 300             12 500          

513 - Insats enl LSS o SFB tot 250 067       288 000                   304 500         318 800          335 500           348 000        

535 - Öppen verksamhet 1 657          2 000                      2 100            2 200             2 300              2 400           

550 - Övergr individ o famoms 34 652        39 000                     40 500           42 500            45 000             47 000          

552 - Instvård vuxna missbruk 9 202          11 000                     11 500           12 000            12 600             13 200          

554 - HVB-vård barn o ungdom 21 485        30 000                     31 300           32 900            34 500             36 200          

557 - Familjehem barn o ungdom 27 165        32 000                     33 300           35 000            36 800             38 600          

558 - Öppna ins vuxna missbruk 7 108          7 000                      7 300            7 700             8 200              8 600           

568 - Öppn insats barn o ungdom 19 964        24 000                     25 000           26 500            27 900             29 300          

571 - Vuxenvård 5 991          9 500                      10 000           10 500            11 000             11 600          

575 - Ekonomiskt bistånd 43 056        45 000                     46 900           49 300            52 500             54 800          

585 - Fam.rätt o fam.rådgivning 7 692          8 000                      8 300            8 700             9 200              9 700           

599 - SOC gemensamt 67 515        67 500                     68 000           68 500            69 000             69 500          

600 - Flyktingverksamhet 5 860                                7 000 6 000                         5 000               5 000 5 000           

610 - Arbetsmarknadsåtgärder 1 337                                1 500 1 500                         2 000               2 400 2 600           

Summa Vht 3 pos 1 193 059  1 283 000               1 335 700     1 385 800      1 424 600       1 460 500    
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utemiljö. Om beslut om investering tas i kommunfullmäktige i november 2021 planeras 

gruppbostaden vara klar för överlämning i slutet av 2023. 

Den totala investeringen för byggnationen beräknas till 28 mnkr. Hyreskostnaden för det nya 
gruppboendet beräknas till 1,74 mnkr per år. 

  

Servicebostäder LSS 

Det finns behov av ytterligare ca 10 servicebostäder LSS 2023/2024. I normalfallet hyrs 

dessa lägenheter in men om inte detta går så behöver en nybyggnation göras. 

Fler särskilda boenden 

Den demografiska utvecklingen ger att det blir allt fler äldre i Varberg vilken kommer att 

ställa krav fler särskilda boende plaster för äldre. I en första etapp planeras ett boende i de 

nordvästa delarna av kommunen. Detta behöver kunna tas i drift stå klar 2027/2028. Behov 

av ytterligare 2 boenden beräknas fram till 2033. 
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Förändringar av taxor och avgifter 2022 

Höjning av avgift för matabonnemang 

Avgiften för matabonnemang tas ut för kunder som bor på särskilt boende, trygghetsplatser, 

korttidsboende, växelvård samt vissa LSS- och psykiatriboenden. Avgiften debiteras antingen 

som månadskostnad, dygnskostnad eller enstaka måltider. 

Avgifterna för matabonnemang räknas varje år upp utifrån att prisbasbeloppet förändras. 

Någon övrig höjning av avgiften har inte gjorts sedan år 2002. Nuvarande avgift är 3067 

kronor per månad. 

Socialnämnden köper tillagning av mat från serviceförvaltningen och dessa kostnader har 

ökat med ca 1,5 mnkr (ca 20%) mellan åren 2020-2021. De ökade kostnaderna hänför sig 

bland annat till öppnandet av ett nytt tillagningskök. Därav föreslås en höjning av avgiften 

för matabonnemang med 10 kr per dygn från och med den 1 januari 2022. Detta innebär en 

höjning med ca 300 kr per månad. Denna avgiftsökning skulle kunna generera en ökad intäkt 

på 750 000 – 1 000 000 kr per år beroende på hur många som kan betala en ökad avgift. 

 

Revidering av avgifter enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2017, om tillägg i socialnämndens reglemente och 

ny taxa för tillsyn med anledning av lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Socialnämnden är ansvarig nämnd för anmälan och tillsyn av handel med tobak enligt 

tobakslagen (1993:581). 

Socialförvaltningen har uppmärksammat att de antagna prövningsavgifterna enligt 

alkohollagen (2010:1622) och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter behöver 

revideras.  

Förvaltningen ska, när aktuell revidering av avgifterna gällt i cirka ett års tid, göra en 

uppföljning av avgiftsuttaget för att säkerställa att avgifterna följer kommunallagens regler 

om självkostnads- och likställighetsprincipen. 

Avgiftsförändringen bedöms ha liten ekonomisk påverkan för förvaltning. 

 

Avgift hälso-och sjukvård 

Avgift infördes i hemsjukvården 2020-04-01. Avgiften är 302 kronor per påbörjad månad för 

personer som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Samma avgift gäller även för 

patienter som får enstaka hembesök på uppdrag av vårdcentralerna. Avgiften är oberoende 

av hur många besök som görs av hemsjukvården under en månad. Avgiften gäller för 

patienter i alla åldrar, alltså även barn. 

Avgiften för hemsjukvård ingår i det högkostnadsskydd som kommunen har för sociala 

insatser enligt socialtjänstlagen, exempelvis hemtjänst. Den ingår dock inte i regionens 

(sjukhusen och vårdcentralernas) högkostnadsskydd.  

Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Detta innebär att alla som har insatser enligt LSS och är 

inskrivna i hemsjukvården alltid måste betala specifikt för hemsjukvård.  

Förvaltningen föreslår att barn inskrivna i hemsjukvård ska exkluderas avgift samt att 
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personer med personlig assistans som är inskrivna i hemsjukvård ska exkluderas avgift 

utifrån grundprincipen i LSS om att funktionsnedsättning inte ska innebära merkostnader.  

Totalt beräknas intäkterna minska med 100 – 150 tkr per år genom denna förändring. 

 

 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-16 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 124 Dnr SN 2021/0142 

Förändrad inriktning av verksamhet på Vidars 
gränd 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

1. ändra inriktning av verksamheten på Vidars gränd 12 i Varberg från

bostad med särskild service för barn och unga till korttidstillsyn och

korttidsvistelse enligt LSS.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Vidars gränd 12 är en bostad med särskild service för barn och unga. Där 
bor tre unga vuxna. Samtliga behöver flytta till ett boende för vuxna 
alternativt annat bostadsalternativ för vuxna inom kort. Planering för flytt 
från Vidars gränd är påbörjad för samtliga tre boende. Boendet beräknas att 
stå tomt innan årsskiftet. Det finns inte underlag för att bedriva fortsatt 
bostad med särskild service för barn och unga i lokalerna.  

Korttidstillsyn utförs huvudsakligen på Buffelgatan 18. Det är 19 barn och 
unga som är beviljade insatsen. Fem av dessa behöver en till en bemanning. 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har vid inspektion av 
verksamheten meddelat att åtgärder behöver vidtas gällande lokalernas 
utformning för att säkerställa god kvalitet i genomförandet av insatserna 
korttidsvistelse och korttidstillsyn som utförs på Buffelgatan. 

Förvaltningen föreslår därför att ändra inriktning av verksamheten på 
Vidars gränd från bostad med särskild service för barn och unga till 
korttidstillsyn och korttidsboende. Det är för trångt att bedriva all 
korttidstillsyn i lokalerna på Buffelgatan samt kombinera med 
korttidsvistelse. Antalet barn med behov av korttidstillsyn har ökat något 
samtidigt som fler behöver en till en bemanning och möjlighet att kunna 
dra sig undan. Vidars gränd har tidigare varit korttidsboende för barn så 
lokalerna är ändamålsenliga för den typen av verksamhet och bör kunna tas 
i drift under första kvartalet 2022 med förändrad inriktning. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens beslutsförslag 20 juli 2021 

Övervägande 
Det saknas i nuläget underlag för att fortsätta driva bostad med särskild 

service för barn och unga på Vidars gränd när de som bor där nu flyttar ut. 

Planering för utflytt är påbörjad och dialog förs med företrädare och 

kunder. Lokalen kan inte användas som boende för vuxna då krav för 

sådant boende inte är uppfyllda.  

Vidars gränd har tidigare varit korttidsboende och korttidstillsyn för barn 

och unga och är ändamålsenlig för den typen av verksamhet. IVO har vid 

inspektion av verksamheten på Buffelgatan påtalat att förvaltningen  
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Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-16 2 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 124 forts. Dnr SN 2021/0142 
 

behöver vidta åtgärder avseende lokalernas utformning för att säkerställa 

god kvalitet i genomförandet av insatser. IVO genomförde ytterligare en 

oanmäld inspektion på Buffelgatan 14 juli 2021, resultatet av den är ännu 

inte meddelat.  

 

Det är fler barn som har behov av avgränsad verksamhet och möjlighet att 

minimera kontakter med andra under sin vistelse vilket medför att större 

utrymme krävs. Det är i nuläget fem barn som behöver egen personal. 

Förvaltningen hyr in andra lokaler för att kunna verkställa beslut under lov 

eller andra tillfällen då trycket är högt på verksamheten. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Verksamhetschef Varbergs omsorg 

Handläggaren 
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Förändrad inriktning av verksamhet på Vidars 
gränd 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

1. ändra inriktning av verksamheten på Vidars gränd 12 i Varberg från 

bostad med särskild service för barn och unga till korttidstillsyn och 

korttidsvistelse enligt LSS. 

 

Beskrivning av ärendet 
Vidars gränd 12 är en bostad med särskild service för barn och unga. Där bor 3 
unga vuxna. Samtliga behöver flytta till ett boende för vuxna alternativt annat 
bostadsalternativ för vuxna inom kort. Planering för flytt från Vidars gränd är 
påbörjad för samtliga 3 boende. Boendet beräknas att stå tomt innan 
årsskiftet. Det finns inte underlag för att bedriva fortsatt bostad med särskild 
service för barn och unga i lokalerna.  
 
Korttidstillsyn utförs huvudsakligen på Buffelgatan 18. Det är 19 barn och 
unga som är beviljade insatsen. 5 av dessa behöver en till en bemanning. 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har vid inspektion av verksamheten 
meddelat att åtgärder behöver vidtas gällande lokalernas utformning för att 
säkerställa god kvalitet i genomförandet av insatserna korttidsvistelse och 
korttidstillsyn som utförs på Buffelgatan. 
 
Förvaltningen föreslår därför att ändra inriktning av verksamheten på Vidars 
gränd från bostad med särskild service för barn och unga till korttidstillsyn och 
korttidsboende. Det är för trångt att bedriva all korttidstillsyn i lokalerna på 
Buffelgatan samt kombinera med korttidsvistelse. Antalet barn med behov av 
korttidstillsyn har ökat något samtidigt som fler behöver en till en bemanning 
och möjlighet att kunna dra sig undan. Vidars gränd har tidigare varit 
korttidsboende för barn så lokalerna är ändamålsenliga för den typen av 
verksamhet och bör kunna tas i drift under första kvartalet 2022 med 
förändrad inriktning. 
 

Beslutsförslag 
Socialförvaltningens beslutsförslag 20 juli 2021 
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2021-07-20 Dnr: SN 2021/0142-1 
  
  
  
  

 

Övervägande 
Det saknas i nuläget underlag för att fortsätta driva bostad med särskild 

service för barn och unga på Vidars gränd när de som bor där nu flyttar ut. 

Planering för utflytt är påbörjad och dialog förs med företrädare och kunder. 

Lokalen kan inte användas som boende för vuxna då krav för sådant boende 

inte är uppfyllda.  

 

Vidars gränd har tidigare varit korttidsboende och korttidstillsyn för barn och 

unga och är ändamålsenlig för den typen av verksamhet. IVO har vid 

inspektion av verksamheten på Buffelgatan påtalat att förvaltningen behöver 

vidta åtgärder avseende lokalernas utformning för att säkerställa god kvalitet i 

genomförandet av insatser. IVO genomförde ytterligare en oanmäld inspektion 

på Buffelgatan 14 juli 2021, resultatet av den är ännu inte meddelat.  

 

Det är fler barn som har behov av avgränsad verksamhet och möjlighet att 

minimera kontakter med andra under sin vistelse vilket medför att större 

utrymme krävs. Det är i nuläget 5 barn som behöver egen personal. 

Förvaltningen hyr in andra lokaler för att kunna verkställa beslut under lov 

eller andra tillfällen då trycket är högt på verksamheten. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Förvaltningen har redan hyreskostnad för fastigheten på Vidars gränd. Om 

förvaltningen inte kan verkställa de beslut som fattas finns risk för att 

sanktionsavgifter utdöms. Kostnad för en till en bemanning finns redan för de 

barn som har behov av det. Inhyrning av tillfälliga lokaler vid högre tryck i 

verksamhet medför kostnader som förvaltningen inte kan styra över samt 

skapar en osäkerhet i planeringen. Det kan också medföra att antalet 

vistelsemiljöer för barnen ökar vilket bör undvikas. 

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Anna-Lena Sellergren Marie Christiansson 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag 
Handläggaren 

Verksamhetschef Varbergs omsorg 
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