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Nyheter i korthet från socialnämnden               
2021-02-25                                    
Månadsrapport för januari 2021 
 
I socialnämndens månadsrapport för januari så lyfter nämnden fram att det 
fortfarande är höga kostnader för pandemin. Det är i nuläget osäkert om 
kommunerna i Sverige får kompensation för kostnaderna i år.  
 
Det ekonomiska läget är fortsatt kärvt. Det beror bland annat att på att allt 
mer avancerad hälso- och sjukvård bedrivs av kommunerna och 
kostnadsökningar inom verksamhetsområdena barn och familj samt 
funktionsnedsättning.  
 
Årsredovisning 2020 
 
Ekonomiskt resultatet för 2020 blev -12,4 miljoner konor vilket motsvarar en 
avvikelse mot budget på 1%. Generellt visar nationella undersökningar och 
jämförelser på en god eller mycket god kvalitet för nämndens verksamheter.  
 
Under 2020 har flera av socialnämndens verksamheter påverkats kraftigt av 
den pågående pandemin. Under stora delar av året har förvaltningen arbetat i 
stabsläge. Krisledningsarbetet har drivits med inriktningen att fördröja och 
begränsa smitta samt att resursplanera för att driva verksamhet i så normal 
omfattning som möjligt. Socialförvaltningen har också, på grund av pandemin, 
varit tvungna att pausa eller förändra arbetssätt inom flertalet verksamheter. 
 
Även socialnämndens målarbete har påverkats av att huvudfokus varit på att 
hantera en pandemi. Den samlade bedömningen inom samtliga mål är att det 
skett vissa rörelser i rätt riktning men att det kvarstår en del arbete för att nå 
måluppfyllelse. 
 
Ta del av årsredovisningen 
 
Kvalitetsberättelsen 
 
Kvalitetsberättelsen beskriver genomfört kvalitetsarbete och resultat. Syftet är 
att beskriva och värdera hur kvalitetsarbetet har bedrivits i verksamhetens 
olika delar och att synliggöra såväl resultat som utvecklingsbehov. 
 

 
 
 
 

https://www.varberg.se/download/18.2672a455177eea3649574b7d/1614839314433/%C3%85rsredovisning%202020%20socialn%C3%A4mnden.pdf
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Förvaltningen har det gångna året kraftigt påverkats av pandemin, vilket i 
sin tur inverkat på kvalitets- och utvecklingsarbetet inom alla 
verksamheter. Resurser har ställts om till andra funktioner och roller, 
aktiviteter har ställts in eller flyttats fram på grund av restriktioner. 
 
Generellt sett har förvaltningens kunder och patienter fått sina insatser och 
behov tillgodosedda och kvalitetsresultat ligger inom flertalet områden kvar på 
samma nivåer och samverkan har förbättrats. Generellt sett är också kvaliteten 
god. 
 
Tag del av hela kvalitetsberättelsen 
 
 
Yttrande – Revisionsrapport om insatser för att 
få personer att bli självförsörjande 
 
KPMG har av Varbergs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunens insatser för att få personer att bli självförsörjande. 
Granskningen genomfördes 2020.Den sammanfattade 
bedömningen är att socialnämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens arbete med att ge den som är beroende av 
ekonomiskt bistånd tillgång till insatser för att bli självförsörjande i många 
avseenden är god, men att det inom vissa områden finns behov av utveckling. 
 
I rapporten lämnar KPMG nedanstående rekommendationer: 
- Ta fram gemensamma mål mellan nämnderna med tydlig 
gemensam styrning med inriktningen självförsörjning. 
- Förtydliga ansvarsfördelningen i det praktiska 
handläggningsarbetet, till exempel genom att upprätta en 
gemensam processbeskrivning. 
 
Socialnämnden kommenterar i sitt yttrande bland annat att ”Även om 
arbetssätt och strukturer utvecklats, och fortsätter att utvecklas, kan det 
vara lämpligt att inför nästkommande mandatperiod se över behovet av att 
forma tydligare gemensamma mål kopplat till att få individer i 
egenförsörjning.” 
 
 
Brukarundersökningar 
 
Socialnämnden fick presentation av flera olika brukarundersökningar inom 
områdena funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Även 
rapporten Kommunens kvalitet i korthet redovisades.  
 
För 2020 ser vi en stor minskning i svarsfrekvens. Situationen med färre 
fysiska möten på grund av Covid-19 har haft stor påverkan här. När 
svarsfrekvenserna är så pass låga är det svårt att dra slutsatser för 
målgrupperna i stort. Det kan dock användas som en fingervisning.  
 

https://www.varberg.se/download/18.2672a455177eea3649575a95/1614840762914/2020%20Kvalitetsber%C3%A4ttelse.pdf
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Funktionsnedsättning – utvecklingsområden  
 

• Resultatet visar att det finns utrymme för förbättringar inom området 
kommunikation. Det har inneburit förslag på satsningar på 
kompetensutveckling inom AKK, alternativ och kompletterande 
kommunikation etc.  

• De enhetschefer som har boråd kommer att arbeta vidare med 
resultaten där, exempelvis inom området trygghet.  

 
Individ och familjeomsorg – utvecklingsområden  
 
Genomgående kan man se att känslan av förbättrad situation är det område 
som har lägst resultat. Även känslan av att man kan påverka den hjälp man 
får har ett lägre resultat generellt sett. Liknande ser man i snittet för alla 
deltagande kommuner, där Varberg har ett något bättre resultat.  
 
Ett generellt utvecklingsområde är också att arbeta med att öka 
svarsfrekvensen. 
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