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Nyheter i korthet från socialnämnden 22
september 2016
Delårsrapport 2016
Arbete med mål och strategier

Verksamheterna rapporterar att de ligger i uppstartsläge inom många av
aktiviteterna och arbetar utifrån mål och verksamhetsplan med sina
aktiviteter. Flera av aktiviteterna tangerar varandra och det finns
samordningsvinster med att hålla ihop arbetet kring dessa. För majoriteten av
aktiviteterna gäller att det är för tidigt att utvärdera deras effekt.
Arbete pågår med att ta fram en strategi för hälsofrämjande arbetssätt samt en
strategi för utveckling och användning av välfärdsteknologi.

Ekonomiskt läge

Socialförvaltningen prognosticerar ett underskott med ca 10,9 miljoner för
2016. Av detta beror 2,8 miljoner på att förskjutningar i Psynk-projektet inte
överförts mellan åren.
Underskottet beror på kostnadsökningar inom äldreomsorg och
funktionsnedsättning (LSS). Avvikelsen inom äldreomsorgen beror främst på
den fortsatt höga nivån inom hemsjukvården och trygghetslarm.
Förvaltningen har avvecklat en mindre enhet för korttidsboende vilket
beräknas ge en ekonomisk effekt på ca 1-2 miljon under 2016. Trenden med
fler personer i behov av insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade) kvarstår även under 2016. Ökningen är störst för
daglig verksamhet, men antalet personer med personlig assistans enligt LSS
ökar också. Ett förändringsarbete har inletts och ett nytt arbetssätt är
implementerat men helårseffekt nås först under 2017.

Upphandling av digitalt/nyckelfritt låssystem för
hemtjänsten
Inom ramarna för projektet Den mobila medarbetaren upphandlas ett digitalt
låssystem för hemtjänsten. Syftet med att införa en digital låslösning för
hemtjänsten är att förbättra nyckelhanteringen genom att öka säkerheten för
kunder, fastighetsägare och personal samt att öka flexibiliteten inom
hemtjänsten.
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Upphandlingen beräknas att vara klar i december och införandet beräknas att
påbörjas våren 2017

Kartläggning av hemlösa i Varberg 2016
Socialförvaltningen i Varberg har årligen sedan 1999 gjort en kartläggning av
hemlöshet i Varbergs kommun, med undantag av 2008. Den aktuella
kartläggningen gäller hemlösheten i Varberg under vecka 18, 2 - 8 maj 2016.
Antalet rapporterade hemlösa har minskat med 7 personer sedan 2015.
Medelåldern för hemlösa är 43 år. Antalet hemlösa män har minskat med 7
personer och antalet kvinnor är oförändrat från föregående år. 100
minderåriga barn har minst en förälder som är hemlös. De flesta hemlösa hade
sin huvudsakliga inkomstkälla via försörjningsstöd, sjukersättning, lön från
regelbundet arbete. 91,5 % av de hemlösa personerna har tagit del av någon
eller några frivilliga insatser under det senaste året och då i huvudsak insatser
i form av boendeinsatser och boendestöd, ekonomiskt bistånd, insatser mot
missbruk och beroende samt insatser mot psykisk ohälsa. Boendeinsatser har
gjorts i form av hjälp till akutboende, tillfälliga eller långsiktiga
boendelösningar.
De främsta orsakerna till hemlösheten är att personen inte godkänns som
hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden av olika skäl. Denna siffra har
ökat med 11 % på två år. Ett annat skäl är att det finns en missbruks- och
beroendeproblematik till följt av arbetslöshet, psykisk ohälsa, vräkning och
konflikt i familjen.

Definition av hemlöshet

Socialstyrelsen använder en bred definition av hemlöshet som omfattar olika
situationer som personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. De
olika hemlöshetssituationerna omfattar på så sätt personers akuta brist på tak
över huvudet, såväl som mer långvariga boendeformer som beträffande
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. Som hemlösa betraktas
enligt Socialstyrelsens definitioner personer som:
- är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare = 23
personer
- vistas på institution med planerad utskrivning inom tre månader efter
mätperioden och saknar bostad. Hit räknas även de som skulle skrivits ut
men är kvar på grund av att de inte har någon ordnad bostad = 10 personer
- har boende via kommunen, t ex socialt kontrakt, träningslägenhet etc, på
grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie
bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av
hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor
eller regler = 100 personer
- bor tillfälligt och kontraktslöst hos någon de känner eller tillfälligt med
andrahandskontrakt (kortare än tre månader efter mätperioden) hos
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privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med
personen av detta skäl och känner till att denna hemlöshetssituation gäller
under mätperioden = 23 personer
- barn/ungdomar (18 år eller yngre) som av olika skäl lever under
”hemlösa förhållanden” utanför familjen, en gråzon mellan familjen
och vård- och omsorgssystemet. Detta gäller inte de som är placerade
utanför hemmet enligt SoL eller LVU = 0 personer

Övrigt i korthet…
… socialnämnden har tecknat avtal med Arbetsförmedlingen i Varberg om
platser för
•
•
•

aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom jobbgaranti för
ungdomar,
funktionsutredningar samt
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin.

